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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) 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),
– rodzaj znaku towarowego,
– prezentację znaku towarowego,
– opis 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 POLSCE
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 zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego
lub znaku słowno-graficznego
(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny
(554) – znak przestrzenny
(555) – znak holograficzny
(556) – znak dźwiękowy
(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
(559) – inny
(571) – opis znaku
(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy
wspólnego znaku towarowego, 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)
(731)
(540)
(540)

489061
(220) 2018 10 25
SZLĘK JACEK BEJMET, Markowa
(znak słowno-graficzny)
BEJMET QUALITY FIRST

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.03
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu i hurtowni z: metalowymi konstrukcjami, rurami, kolankami, kałnierzami, kątownikami, śrubami, nakrętkami, drutami, linami, stopami metali,
materiałami spawalniczymi, zaworami, nyplami, urządzeniami i przyrządami żeglarskimi, 40 obróbka metali, spawanie
i lutowanie, 42 doradztwo techniczne dotyczące konstrukcji
wykonanych ze stali wysokostopowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

490579
(220) 2018 09 14
RZEPCZYK ALAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
WARZYWIARNIA VEGAN BURGER

(531) 08.01.03, 08.01.25, 27.05.01
(510), (511) 43 restauracje.
(210) 491276
(220) 2018 10 04
(731) BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BE WARZYWIO
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, przetworzone owoce i warzywa, gotowe produkty z warzyw, gotowe dania warzywne, potrawy gotowe składające
się głównie z warzyw: mrożone gotowe posiłki składające
się głównie z warzyw, 30 makarony: dania na bazie makaronu, ryżu lub kaszy, gotowe dania z makaronu, ryżu lub kaszy, gotowe potrawy zawierające głównie makaron, ryż lub
kaszę, gotowe potrawy na bazie makaronu, ryżu lub kaszy
zawierające warzywa, mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, ryżu lub kaszy, gotowy makaron mrożony
z warzywami, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia,
głównie składające się z makaronu, ryżu lub kaszy, makarony
głęboko mrożone, przekąski składające się głównie z makaronu, ryżu lub kaszy, przekąski na bazie makaronu, ryżu lub
kaszy zawierające warzywa lub owoce.
(210) 491277
(220) 2018 10 04
(731) BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) B’WARZYWIO
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, przetworzone owoce i warzywa, gotowe produkty z warzyw, gotowe dania warzywne, potrawy gotowe składające
się głównie z warzyw, mrożone gotowe posiłki składające się
głównie z warzyw, 30 makarony, dania na bazie makaronu,
ryżu lub kaszy, gotowe dania z makaronu, ryżu lub kaszy, gotowe potrawy zawierające głównie makaron, ryż lub kaszę,
gotowe potrawy na bazie makaronu, ryżu lub kaszy zawierające warzywa, mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, ryżu lub kaszy, gotowy makaron mrożony z warzywami, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie
składające się z makaronu, ryżu lub kaszy, makarony głęboko
mrożone, przekąski składające się głównie z makaronu, ryżu
lub kaszy, przekąski na bazie makaronu, ryżu lub kaszy zawierające warzywa lub owoce.
(210) 491278
(220) 2018 10 04
(731) BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WARZYWIO
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, przetworzone owoce i warzywa, gotowe produkty z warzyw, gotowe dania warzywne, potrawy gotowe składające
się głównie z warzyw, mrożone gotowe posiłki składające się
głównie z warzyw, 30 makarony, dania na bazie makaronu,
ryżu lub kaszy, gotowe dania z makaronu, ryżu lub kaszy, gotowe potrawy zawierające głównie makaron, ryż lub kaszę,
gotowe potrawy na bazie makaronu, ryżu lub kaszy zawierające warzywa, mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, ryżu lub kaszy, gotowy makaron mrożony z warzywami, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie
składające się z makaronu, ryżu lub kaszy, makarony głęboko
mrożone, przekąski składające się głównie z makaronu, ryżu
lub kaszy, przekąski na bazie makaronu, ryżu lub kaszy zawierające warzywa lub owoce.
(210)
(731)
(540)
(540)

492301
(220) 2018 11 05
KOWAL DAWID R1 LOGISTICS, Poznań
(znak słowno-graficzny)
R1

(531) 27.05.21, 27.07.11, 27.07.21
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, półfabrykaty drewniane, drewno budowlane świeże, drewno
budowlane suche, drewno obrobione, drewno częściowo
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obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na profile, więźba dachowa, krawędziaki, deski szalunkowe, króciaki, łaty, kontrłaty, deski
nieobrzynane, odrzynki, płyty, belki, boazeria, drewniane
deski podłogowe, listwy i poręcze, deski tarasowe, drewno
impregnowane, forniry, paliki, deski geodezyjne, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, budynki przenośne
niemetalowe, budowlane konstrukcje niemetalowe, domy
z prefabrykatów, zestawy do montażu konstrukcji drewnianych, ganki niemetalowe do budownictwa, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, krokwie dachowe,
listwy niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża
niemetalowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe,
niemetalowe ramy, niemetalowe słupy, niemetalowe obudowy, okładziny drewniane, palisady niemetalowe, niemetalowe parapety okienne, parkiety, płoty, parkany niemetalowe, podkłady kolejowe niemetalowe, schody niemetalowe,
sklejka, słupy niemetalowe dla budownictwa, tarcica, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem,
żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, 39 transport,
pakowanie i składowanie towarów, usługi związane z transportem towarów z miejsca na miejsce, usługi związane z obsługą transportu, usługi związane z gromadzeniem towarów
w magazynach lub innych budynkach, usługi związane
z wynajmem środków transportu, usługi związane z holowaniem, usługi związane z pakowaniem towarów przed wysyłką, usługi dotyczące kontroli pojazdów lub towarów przed
transportem, dostawa towarów, logistyka transportu, maklerstwo transportowe, pakowanie towarów, wypożyczenia
pojazdów, pośrednictwo frachtowe, przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie towarów, spedycja, transport
autobusowy, transport pasażerski, usługi kierowców, usługi
rozładunku towarów, usługi transportu samochodami silnikowymi, wynajem samochodów, wynajmowanie garaży,
wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych, transport wyrobów nadających się do przetworzenia, 40 usługi
związane z obróbką materiałów występujące w procesie wytwarzania elementów drewnianych, usługi związane z przekształceniem materiałów i przedmiotów, realizacja procesów
powodujących zmianę właściwości materiałów, wytwarzanie
elementów drewnianych na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, ścinanie i obróbka drewna, przetwarzanie
drewna, frezowanie, impregnowanie, klejenie, przecieranie
drewna, suszenie drewna.

(210)
(731)
(540)
(540)

5

492536
(220) 2018 11 09
GPPI SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
FIGENE Capital

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.01,
26.01.16, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.25
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna odnawialna, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, reklama, usługi agencji reklamowych,
publikowanie tekstów i materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży, pokazy towarów, organizowanie targów, wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji i rozpowszechnianie materiałów oraz ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie próbek, dekorowanie wystaw
sklepowych, usługi handlu w zakresie zaopatrzenia osób
trzecich, usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pomocą Internetu w zakresie artykułów spożywczych, suplementów diety, mebli, maszyn i urządzeń biurowych, towarów
użytku domowego, energii, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w dziedzinie zarządzania biznesem, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa w handlu, 36 usługi agencji kredytowych,
usługi agencji nieruchomości, usługi bankowe, finansowe
i ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach finansowych
i ubezpieczeniowych, fundusze inwestycyjne, inwestycje kapitałowe, organizowanie finansowania projektów budowlanych, usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, 39 dystrybucja energii elektrycznej.
492544
(220) 2018 11 09
WRZEŚNIEWSKI MATEUSZ, Bydgoszcz;
BANACH TOMASZ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Patologia Piekielne towarzystwo
(210)
(731)

492447
(220) 2018 11 07
ZAICZEK GRZEGORZ MCM FIRMA DORADCZA,
Żywiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESKAPADA
(210)
(731)

(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, wynajmowanie apartamentów, zarządzanie majątkiem
nieruchomym.

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 03.03.01, 02.01.02, 02.01.04,
02.01.21
(510), (511) 9 nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], płyty
DVD, pliki mp3, pliki mp4, taśmy z nagraniami muzyki, taśmy
audio zawierające muzykę, płyty kompaktowe z muzyką,
dyski optyczne z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania,

6
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nagrania wideo z muzyką, nagrane dyski laserowe zawierające muzykę, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, dyski
optyczne [LD] do przechowywania muzyki, muzyka cyfrowa
do pobrania z Internetu, muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, etui na urządzenia do przechowywania muzyki, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, stacje
dokujące do cyfrowych odtwarzaczy muzyki, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową,
programy komputerowe do przetwarzania plików z muzyką
cyfrową, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn
internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, oprogramowanie
komputerowe do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków,
programy komputerowe do odczytu maszynowego, stosowane do odtwarzania muzyki, muzyka cyfrowa do pobrania
z komputerowej bazy danych lub Internetu, muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 41 występy zespołów muzycznych na żywo, prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych.
(551) wspólne prawo ochronne
492614
(220) 2018 11 13
BONNIER BUSINESS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bankier.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
ogłoszenia reklamowe (rozpowszechnianie), publikowanie
tekstów sponsorowanych, marketing, media (prezentowanie
produktów w -) dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie marketingu
i reklamy, pośrednictwo handlowe bez kontaktu z towarem, w tym pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży
towarów za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
doradztwa dotyczącego działalności gospodarczej, usługi
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, usługi w zakresie akwizycji, przedstawicielstwa i konsultingu na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, usługi
w zakresie pośrednictwa pracy, promocji sprzedaży, usługi
w zakresie wyceny działalności gospodarczej, gromadzenia
i wyszukiwania informacji o firmach, 38 przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 41 publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), konkursy (organizowanie i prowadzenie), konferencje
(organizowanie i obsługa ).
492947
(220) 2018 11 22
ALLECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowny)
(540) ALLECCO
(510), (511) 35 usługi w zakresie obrotu detalicznego
produktami leczniczymi, stomatologicznymi, wyrobami
i aparatami medycznymi, środkami do higieny, środkami

(210)
(731)
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opatrunkowymi, kosmetykami służącymi do pielęgnacji,
suplementami diety, środkami spożywczymi w tym suplementami diety specjalnego przeznaczenia żywieniowego
(nutridrinki, mleka) środkami spożywczymi, sprzętem służącym do wyposażenia działania aptek ogólnodostępnych
i szpitalnych, sprzętem ortopedycznym, sprzętem rehabilitacyjnym, sprzętem medycznym, artykułami ortopedycznymi,
artykułami rehabilitacyjnymi, artykułami medycznymi, środkami dezynfekcyjnymi i biobójczymi, środki przeciw komarom, kleszczom, wszom, produktami zielarskimi, produktami
do odchudzania, produktami weterynaryjnymi, lekami weterynaryjnymi, karmom dla zwierząt, akcesoriami dla zwierząt,
odzieżą medyczną (fartuchy itp.), żywieniem dla sportowców, zdrową żywnością, ekologiczną żywnością w tym wina,
nalewki itp., chemią gospodarczą, środkami czystości, artykułami biurowymi i papierniczymi, aromaterapią i świecami
zapachowymi, artykułami dziecięcymi (zabawki itp.), kosmetykami upiększającymi - kolorowe (pudry, podkłady itp.),
akcesoriami kosmetycznymi (pędzle, gąbki, cążki, itp.), perfumami, okularami również przeciwsłonecznymi, soczewkami do oczu, pościelą antyalergiczną, materacami, obuwiem,
odzieżą, wyrobami skórzanymi, artykułami dla dzieci, butelkami, smoczkami i gryzakami dla niemowląt, usługi z zakresu
reklamy, prowadzenie akcji promowania zdrowia i działań
prozdrowotnych, usługi farmaceutyczne, doradztwo farmaceutyczne, usługi dla pacjenta, usługi związane z prowadzeniem aptek, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
pozyskiwanie informacji do baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sprzedaż
towarów za pomocą sieci komputerowej, sprzedaż komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, badania
rynku i opinii publicznej, działalność pocztowa, działalność
kurierska, 41 usługi edukacyjne, nauczania i rozrywkowe,
w szczególności przygotowanie programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja filmów, produkcja telewizyjnych
przedstawień, usługi w zakresie rozrywki na żywo, produkcja
filmów animowanych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki kinowej, telewizyjnej i przedstawień również na żywo,
dystrybucja filmów, nagrań dźwiękowych i muzycznych
i programów telewizyjnych, usługi w zakresie publikacji książek, gazet, czasopism, magazynów i periodyków, działalność
wydawnicza, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami
internetowymi, działalność portali internetowych, działalność agencji informacyjnych.
492950
(220) 2018 11 22
ALLECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) allecco kliknij po zdrowie
(210)
(731)

(531)

24.13.01, 24.17.05, 24.17.07, 24.17.17, 26.04.02, 26.04.04,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 35 usługi w zakresie obrotu detalicznego
produktami leczniczymi, stomatologicznymi, wyrobami
i aparatami medycznymi, środkami do higieny, środkami
opatrunkowymi, kosmetykami służącymi do pielęgnacji,
suplementami diety, środkami spożywczymi w tym suplementami diety specjalnego przeznaczenia żywieniowego
(nutridrinki, mleka) środkami spożywczymi, sprzętem słu-

Nr ZT19/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

żącym do wyposażenia działania aptek ogólnodostępnych
i szpitalnych, sprzętem ortopedycznym, sprzętem rehabilitacyjnym, sprzętem medycznym, artykułami ortopedycznymi,
artykułami rehabilitacyjnymi, artykułami medycznymi, środkami dezynfekcyjnymi i biobiójczymi, środki przeciw komarom, kleszczom, wszom, produktami zielarskimi, produktami
do odchudzania, produktami weterynaryjnymi, lekami weterynaryjnymi, karmom dla zwierząt, akcesoriami dla zwierząt,
odzieżą medyczną (fartuchy itp.), żywieniem dla sportowców, zdrową żywnością, ekologiczną żywnością w tym wina,
nalewki itp., chemią gospodarczą, środkami czystości, artykułami biurowymi i papierniczymi, aromaterapią i świecami
zapachowymi, artykułami dziecięcymi (zabawki itp.), kosmetykami upiększającymi - kolorowe (pudry, podkłady itp.),
akcesoriami kosmetycznymi (pędzle, gąbki, cążki, itp.), perfumami, okularami również przeciwsłonecznymi, soczewkami do oczu, pościelą antyalergiczną, materacami, obuwiem,
odzieżą, wyrobami skórzanymi, artykułami dla dzieci, butelkami, smoczkami i gryzakami dla niemowląt, usługi z zakresu
reklamy, prowadzenie akcji promowania zdrowia i działań
prozdrowotnych, usługi farmaceutyczne, doradztwo farmaceutyczne, usługi dla pacjenta, usługi związane z prowadzeniem aptek, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
pozyskiwanie informacji do baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sprzedaż
towarów za pomocą sieci komputerowej, sprzedaż komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, badania
rynku i opinii publicznej, działalność pocztowa, działalność
kurierska, 41 usługi edukacyjne, nauczania i rozrywkowe,
w szczególności przygotowanie programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja filmów, produkcja telewizyjnych
przedstawień, usługi w zakresie rozrywki na żywo, produkcja
filmów animowanych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki kinowej, telewizyjnej i przedstawień również na żywo,
dystrybucja filmów,nagrań dźwiękowych i muzycznych,
i programów telewizyjnych, usługi w zakresie publikacji książek, gazet, czasopism, magazynów i periodyków, działalność
wydawnicza, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami
internetowymi, działalność portali internetowych, działalność agencji informacyjnych.
(210) 493033
(220) 2018 11 23
(731) TVORNICA DUHANA UDBINA d. o. o., Udbina, HR
(540) (znak słowny)
(540) ZLATNI DUKAT
(510), (511) 34 tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), artykuły do użytku z tytoniem.
494171
(220) 2018 12 21
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HASCO-LEK HL

(210)
(731)

(531)

7

03.11.03, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne
niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż
do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty,
antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk
do podłóg, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące,
ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki
esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, preparaty
do golenia, preparaty antyseptyczne po goleniu, mydło
do golenia, kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, kosmetyki do odchudzania, wazelina
kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry,
preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty
jako baza do perfum, lakiery, środki lotne stosowane jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, puder do twarzy, pudry do włosów, mieszaniny zapachowe, preparaty do mycia, mydełka,
mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty
do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty do protez dentystycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, talk kosmetyczny, talk do ciała, produkty toaletowe, toniki
kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda
utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, woda
toaletowa, sole wybielające, żele do wybielania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające,
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, czopki,
kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa,
kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, leki dla ludzi, maści
do celów farmaceutycznych, napoje lecznicze, pastylki
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów
farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran,
środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, mydła dezynfekujące, mydła
lecznicze, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, protezy kończyn, zębów,
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materiały do zszywania stosowane w chirurgii, narzędzia
elektryczne do akupunktury, aparatura do analiz do celów
medycznych, urządzenia rozpylające do aerozoli, maski anestezjologiczne, aplikatury pigułek, bandaże elastyczne, bandaże gipsowane, bandaże usztywniające ortopedyczne, kaftany bezpieczeństwa, gorsety brzuszne, buteleczki z kroplomierzami do celów leczniczych, butelki dla niemowląt,
cewniki, chirurgiczne gąbki, lusterka dentystyczne, lusterka
stosowane w chirurgii, lusterka ręczne do badań dentystycznych, lusterka do celów medycznych, nici, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, chirurgiczne klamry, prześcieradła
dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych,
pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, gorsety
do celów leczniczych, implanty, inhalatory, irygatory, nosze
używane w karetkach pogotowia, kroplomierze do celów
leczniczych, kroplomierze do celów medycznych, łyżki
do leków, pojemniki do aplikowania leków, łubki, maski stosowane przez personel medyczny, odzież specjalna do używana w salach operacyjnych, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, bandaże przepuklinowe, opaski gipsowane, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające na stawy,
artykuły ortopedyczne, pasy do celów leczniczych, poduszki
do celów leczniczych, pompy do celów medycznych, protezy, rozpylacze do celów leczniczych, strzykawki do celów
medycznych, strzykawki do użytku medycznego, temblaki,
materiały do zszywania do użytku medycznego, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi reklamowe, promocja ochrony zdrowia przy użyciu wszelkich mediów,
agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badanie rynku, badania marketingowe, wynajem maszyn i urządzeń dla biur, handel oraz handel detaliczny w zakresie wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych, medycznych i spożywczych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych, księgowość, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama,
sporządzanie sprawozdań rachunkowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, zarządzanie zbiorami informatycznymi, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi eksportowo-importowe, kreowanie wizerunku,
zarządzanie hotelami, 36 działalność finansowa, bankowość,
majątek nieruchomy, administrowanie nieruchomościami,
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa handlu nieruchomościami, analizy finansowe, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, ściąganie czynszu, depozyty kosztowności,
doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, factoring, wycena finansowa, doradztwo finansowe, informacje
finansowe, wycena kosztów napraw, zarządzanie majątkiem,
organizowanie zbiórek, wycena kosztów naprawy, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
zarządzanie majątkiem, zarządzanie majątkiem nieruchomym, organizacja zbiórek, 37 doradztwo budowlane,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, transport ratowniczy, autobusowe usługi
transportowe, pomoc w przypadku awarii pojazdów, transport barkowy, chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie towarów, fracht, wynajmowanie garaży,
informacje o składowaniu, informacje o transporcie, usługi
kierowców, wypożyczanie kontenerów magazynowych, magazynowanie, transport meblowy, wynajmowanie miejsc
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parkingowych, ratownictwo okrętowe, pakowanie towarów,
pakowanie produktów, wypożyczanie pojazdów, transport
powietrzny, przeprowadzki, przewóz ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, usługi ratownicze, rezerwacja
transportu, rozładunek, transport samochodowy, transport
sanitarny, wypożyczanie skafandrów, składowanie, składowanie towarów, dostarczanie towarów, usługi taksówkarskie,
transport, wyładunek i składowanie towarów, pośrednictwo
w transporcie, rezerwacja transportu, transport pasażerski,
wypożyczanie samochodów, wypożyczanie ciężarówek,
wypożyczanie wózków inwalidzkich, zaopatrywanie
w wodę, wypożyczanie, wynajem i leasing sprzętu medycznego, wypożyczanie, wynajem i leasing sprzętu rehabilitacyjnego, wynajem, wypożyczanie i leasing sprzętu diagnostycznego, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, doradztwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji, nauczanie, instruktaż w zakresie gimnastyki, tłumaczenia
w zakresie języka migowego, kluby zdrowia umożliwiające
poprawę kondycji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizacja i obsługa kongresów, organizowanie konkursów,
kształcenie praktyczne, kultura fizyczna, nauczanie, organizowanie obozów, organizowanie obozów sportowych, organizowanie obozów rehabilitacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń w pracowniach
specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych, kształcenie praktyczne w zakresie usług pielęgniarskich, położniczych, lekarskich i stomatologicznych, przedszkola, nauczanie przedszkolne, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, usługi
w zakresie wszelkich form edukacji, których celem jest upowszechnianie zdrowia, kultury fizycznej i sportu, 42 badania
oraz usługi, - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
usługi naukowe i techniczne, usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu, analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych, badania bakteriologiczne, badania
biologiczne, badania chemiczne, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace badawczo - rozwojowe, badania w dziedzinie biologii, usługi
dla chemii, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje
oprogramowania komputerowego, inżyniera techniczna,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, kontrola jakości, badania z zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowywanie projektów technicznych,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie opakowań, testowanie materiałów, testowanie pojazdów, testowanie urządzeń, testowanie sprzętu,
usługi projektowania, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem,
aromaterapia, usługi banków krwi, chiropraktyka, chirurgia
plastyczna, stomatologia, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja,
implantacja włosów, kliniki medyczne, projektowanie krajobrazów, masaż, ogrodnictwo, opieka pielęgniarska, opieka
medyczna, opieka zdrowotna, usługi optyczne, placówki

Nr ZT19/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

opieki medycznej, placówki opieki medycznej niehospitalizacyjne, placówki rekonwalescencji z opieką medyczną
w warunkach domowych lub sanatoryjnych, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, rehabilitacja osób po maltretowaniu, placówki rekonwalescencyjne, sanatoria, szpitale, usługi farmaceutyczne
w zakresie leków recepturowych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi położnicze, usługi telemedyczne, usługi w zakresie korzystania z sauny, usługi w zakresie korzystania z solariów, wypożyczanie urządzeń sanitarnych, usługi związane
z zapłodnieniem in vitro, usługi paramedyczne.
494172
(220) 2018 12 21
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HASCO - LEK HL POLSKA

(210)
(731)

(531)

03.11.03, 26.01.03, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01,
27.05.08, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, płyny do pielęgnacji włosów, barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła
dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych,
preparaty do golenia, preparaty antyseptyczne po goleniu,
mydło do golenia, kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda
kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów,
kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne stosowane
jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych, preparaty
do makijażu, puder do makijażu, puder do twarzy, puder
do włosów, mieszaniny zapachowe, preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp,
odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne, płyny
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po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, pomadki,
preparaty do protez dentystycznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, talk kosmetyczny, talk do ciała, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybielania zębów, zmywacze
do paznokci, produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych,
5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
materiały dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, czopki, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków
farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, leki dla ludzi, maści do celów farmaceutycznych, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych,
pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki
do odkażania i opatrywania ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, 10 aparatura
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,zębów, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, narzędzia elektryczne
do akupunktury, aparatura do analiz do celów medycznych,
urządzenia rozpylające do aerozoli, maski anestezjologiczne,
aplikatury pigułek, bandaże elastyczne, bandaże gipsowane,
bandaże usztywniające ortopedyczne, kaftany bezpieczeństwa, gorsety brzuszne, buteleczki z kroplomierzami do celów leczniczych, butelki dla niemowląt, cewniki, chirurgiczne
gąbki, lusterka dentystyczne, lusterka stosowane w chirurgii,
lusterka ręczne do badan dentystycznych, lusterka do celów
medycznych, nici, przyborniki na instrumenty chirurgiczne,
chirurgiczne klamry, prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, gorsety do celów leczniczych, implanty,
inhalatory, irygatory, nosze używane w karetkach pogotowia,
kroplomierze do celów leczniczych, kroplomierze do celów
medycznych, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków,
łubki, maski stosowane przez personel medyczny, odzież
specjalna do używania w salach operacyjnych, pojemniki
na odpady pochodzenia medycznego, bandaże przepuklinowe, opaski gipsowane, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające na stawy, artykuły ortopedyczne, pasy do celów leczniczych, poduszki do celów leczniczych, pompy do celów
medycznych, rozpylacze do celów leczniczych, strzykawki
do celów medycznych, strzykawki do użytku medycznego,
temblaki, materiały do zszywania do użytku medycznego,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi reklamowe, promocja ochrony zdrowia przy użyciu wszystkich
mediów, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania opinii
publicznej, badanie rynku, badania marketingowe, wynajem
maszyn i urządzeń dla biur, handel oraz handel detaliczny
w zakresie wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych, medycznych i spożywczych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych,
kolportaż próbek, komputerowe bazy danych, księgowość,
uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie wy-
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staw w celach handlowych lub reklamowych, reklama, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, zarządzanie zbiorami informatycznymi, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
eksportowo-importowe, kreowanie wizerunku, zarządzanie
hotelami, 36 działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa handlu nieruchomościami, analizy finansowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
ściąganie czynszu, depozyty kosztowności, doradztwo
w sprawach finansowych, dzierżawa gospodarstw rolnych,
dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości,
ekspertyzy dla celów fiskalnych, factoring, wycena finansowa,
doradztwo finansowe, informacje finansowe, wycena kosztów napraw, zarządzanie majątkiem, organizowanie zbiórek,
wycena kosztów naprawy, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, organizacja zbiórek,
37 doradztwo budowlane, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, transport ratowniczy, autobusowe usługi transportowe, pomoc w przypadku
awarii pojazdów, transport barkowy, chroniony transport
przedmiotów wartościowych, dostarczanie towarów, fracht,
wynajmowanie garaży, informacje o składowaniu, informacje
o transporcie, usługi kierowców, wypożyczanie kontenerów
magazynowych, magazynowanie, transport meblowy, wynajmowanie miejsc parkingowych, ratownictwo okrętowe,
pakowanie towarów, pakowanie produktów, wypożyczanie
pojazdów, transport powietrzny, przeprowadzki, przewóz ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, usługi ratownicze, rezerwacja transportu, rozładunek, transport samochodowy, transport sanitarny, wypożyczanie skafandrów, składowanie, składowanie towarów, dostarczanie towarów, usługi
taksówkarskie, transport, wyładunek i składowanie towarów,
pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, transport
pasażerski, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie ciężarówek, wypożyczanie wózków inwalidzkich, zaopatrywanie w wodę, wypożyczanie, wynajem i leasing sprzętu medycznego, wypożyczanie, wynajem i leasing sprzętu rehabilitacyjnego, wynajem, wypożyczanie i leasing sprzętu diagnostycznego, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, doradztwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji, nauczanie, instruktaż w zakresie gimnastyki, tłumaczenia
w zakresie języka migowego, kluby zdrowia umożliwiające
poprawę kondycji, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizacja i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, kształcenie praktyczne, kultura fizyczna, organizowanie obozów, organizowanie obozów sportowych, organizowanie obozów
rehabilitacyjnych, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń w pracowniach specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych,
kształcenie praktyczne w zakresie usług pielęgniarskich, położniczych, lekarskich i stomatologicznych, przedszkola, nauczanie przedszkolne, wypożyczanie sprzętu sportowego,
wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, usługi w zakresie
wszelkich form edukacji, których celem jest upowszechnianie
zdrowia, kultury fizycznej i sportu, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, projektowa-
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nie i ulepszanie sprzętu, analizy chemiczne, analizy systemów
komputerowych, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania techniczne, badania
w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace badawczo
- rozwojowe, badania w dziedzinie biologii, usługi dla chemii,
doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, elektroniczna
konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, inżyniera techniczna, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, kontrola jakości, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
opracowywanie projektów technicznych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, testowanie materiałów, testowanie pojazdów, testowanie urządzeń, testowanie sprzętu, usługi projektowania,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, aromaterapia, usługi
banków krwi, chiropraktyka, chirurgia plastyczna, stomatologia, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, implantacja włosów,
kliniki medyczne, projektowanie krajobrazów, masaż, ogrodnictwo, opieka pielęgniarska, opieka medyczna, opieka zdrowotna, usługi optyczne, placówki opieki medycznej, placówki opieki medycznej niehospitalizacyjne, placówki rekonwalescencji z opieką medyczną w warunkach domowych lub sanatoryjnych, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, rehabilitacja osób po maltretowaniu, placówki rekonwalescencyjne, sanatoria, szpitale,
usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych,
usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi położnicze, usługi telemedyczne, usługi w zakresie korzystania z sauny, usługi w zakresie korzystania z solariów, wypożyczanie urządzeń sanitarnych, usługi związane z zapłodnieniem in vitro, usługi
paramedyczne.
494305
(220) 2018 12 27
MAXXB CHOCOLATE FACTORY MAKSYMILIAN
NOWOTARSKI, KATARZYNA BORKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pbKing
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.07.06
(510), (511) 29 bita śmietana, galaretki, jaja, krem na bazie
masła, margaryna, masło arachidowe, masło kakaowe, masło
kokosowe, mleko, olej palmowy jadalny, spożywczy olej kokosowy, śmietana, tłuszcze jadalne, 30 wyroby cukierniczeciastka, draże czekoladowe, słodycze, pralinki, trufle w czekoladzie, owoce w czekoladzie, sękacze, wafle, pieczywo
cukiernicze.
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494363
(220) 2018 12 31
MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI
BUDŻETOWEJ MAZOVIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HP Hotele Polskie
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], planowanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, wypożyczanie sprzętu sportowego
[z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, 43 domy turystyczne, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwacje
miejsc w hotelach, stołówki, usługi hotelowe, usługi barowe,
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi
rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCHNIA SMAKU

(531)

27.05.01, 11.01.01, 11.01.02, 11.01.04, 11.03.05, 11.03.10,
09.01.09
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem [catering], restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, wypożyczanie zastawy stołowej.
494631
(220) 2019 01 10
BARDOWSKI WOJCIECH IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY,
Zielonka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIEŚNI LEGIONOWEJ ofpl
(210)
(731)

494499
(220) 2019 01 07
TROCKA ANNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
APT&right

(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 45 usługi prawne, badania prawne, doradztwo
prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, mediacje, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów
doradztwa prawnego, prawne administrowanie licencjami,
usługi adwokackie, usługi alternatywnego rozwiązywania
sporów, usługi arbitrażowe, usługi monitorowania prawnego, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla
osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
(210) 494530
(220) 2019 02 19
(731) WOJCIECHOWSKI MARCIN, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) www.sklep-festol.pl
(510), (511) 8 frezy [narzędzia], klucze [narzędzia], narzędzia
ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia ścierne [przyrządy
ręczne].
(210)
(731)
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494625
(220) 2019 01 10
L.D.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.05, 16.01.13
(510), (511) 16 artykuły do pisania, afisze, plakaty, bilety,
biuletyny informacyjne, broszury, fotografie, materiały drukowane, papier, karton, książki, torby i artykuły z papieru,
kartonu i tworzyw sztucznych do pakowania, wzorce pisma
do kopiowania, albumy, 35 reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, impresariat w działalności artystycznej, 41 fotografia, informacja o imprezach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów,
produkcja muzyczna, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie, usługi orkiestry, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze, produkcja nagrań audio i video, usługi polegające na inicjowaniu,
kreowaniu, organizowaniu i obsłudze wydarzeń oraz imprez
kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie i prowadzenie festiwali, kongresów, konferencji,
sympozjów, seminariów, zjazdów, konkursów, organizowanie spektakli muzycznych, teatralnych i operowych, impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji,
organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych oraz zawodów
sportowych, nagrywanie dźwięku i obrazu, przygotowywanie i produkcja filmów oraz materiałów dla programów radiowych i telewizyjnych, wykonywanie i publikowanie zdjęć,
publikowanie materiałów informacyjnych, biuletynów oraz
książek, usługi reporterskie, usługi tłumaczenia.
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494633
(220) 2019 01 10
BARDOWSKI WOJCIECH IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY,
Zielonka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ofpl
(210)
(731)

(531) 16.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 artykuły do pisania, afisze, plakaty, bilety,
biuletyny informacyjne, broszury, fotografie, materiały drukowane, papier, karton, książki, torby i artykuły z papieru,
kartonu i tworzyw sztucznych do pakowania, wzorce pisma
do kopiowania, albumy, 35 reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, impresariat w działalności artystycznej, 41 fotografia, informacja o imprezach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów,
produkcja muzyczna, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie, usługi orkiestry, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze, produkcja nagrań audio i video, usługi polegające na inicjowaniu,
kreowaniu, organizowaniu i obsłudze wydarzeń oraz imprez
kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie i prowadzenie festiwali, kongresów, konferencji,
sympozjów, seminariów, zjazdów, konkursów, organizowanie spektakli muzycznych, teatralnych i operowych, impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji,
organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych oraz zawodów
sportowych, nagrywanie dźwięku i obrazu, przygotowywanie i produkcja filmów oraz materiałów dla programów radiowych i telewizyjnych, wykonywanie i publikowanie zdjęć,
publikowanie materiałów informacyjnych, biuletynów oraz
książek, usługi reporterskie, usługi tłumaczenia.
494669
(220) 2019 01 11
KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH
W POLSCE-ZWIĄZEK PRACODAWCÓW, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kpf Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych
w Polsce
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 35 usługi w zakresie: agencji importowo - eksportowej, agencji informacji handlowej, analizy kosztów, badania
opinii publicznej, badania rynku, sondaży opinii, prognoz
ekonomicznych, rekrutacji personelu, doradztwa w zakresie
zarządzania personalnego, doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania,
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informacji o działalności gospodarczej, wyceny działalności
handlowej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacji komputerowych baz danych, zarządzania plikami komputerowymi, rozpowszechniania ogłoszeń
reklamowych, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, uaktualniania materiału reklamowego, wypożyczania materiału
reklamowego, publikowania tekstów reklamowych, reklamy
korespondencyjnej, reklamy prasowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, dystrybucji materiałów reklamowych: próbek,
druków, prospektów, broszur, 41 usługi w zakresie: porad w zakresie edukacji, kształcenia, nauczania, doradztwa zawodowego, informacji o edukacji, organizacji i obsługi konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowania
i prowadzenia pracowni specjalistycznych, organizacji konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowania książek,
publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 usługi
w zakresie: administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, 45 usługi w zakresie: licencjonowania własności intelektualnej, zarządzania
prawami autorskimi, doradztwa w zakresie własności intelektualnej, badań prawnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

494718
(220) 2019 01 14
PEREC SZYMON, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
la Famiglia PIZZERIA

(531)

29.01.15, 27.05.01, 26.04.04, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18,
11.01.09, 11.01.17, 01.15.05
(510), (511) 43 rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach i barach,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach
i barach, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
usługi rezerwacji miejsc w restauracjach.
(210)
(731)
(540)
(540)

494733
(220) 2019 01 14
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK, Jaworzno
(znak słowno-graficzny)
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNIK”
W JAWORZNIE
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(531) 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 43 wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy.
494859
(220) 2019 01 17
WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BIOSTREPTA
(510), (511) 5 leki, produkty farmaceutyczne, wyroby medyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte
w tej klasie.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)

494873
(220) 2019 01 17
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SANATORIUM MIŁOŚCI

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.01, 26.11.03, 26.11.10
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
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miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
494923
(220) 2019 01 18
BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRISTAL

(210)
(731)
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(531)

01.01.01, 01.01.03, 01.15.07, 01.15.09, 24.01.07, 29.01.14,
27.05.01, 25.01.15
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzony,
tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych),
cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy,
bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy kieszonkowe
do skręcania papierosów, podręczne nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papierosów, wyroby
tytoniowe do podgrzewania.
494963
(220) 2019 01 18
ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IZOL safe-system
(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 wspomagające 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,
(210)
(731)
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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 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 wycią-
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gowych, 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 rozprzestrzenianie
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
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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 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
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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, 17 niemetalowe złącza kolankowe do rur elastycznych, uszczelki niemetalowe do redukcji tarcia w metalach, króćce niemetalowe, złączki, złączki do rur niemetalowe,
niemetalowe złączki do węży, połączenia rurowe [złączki] niemetalowe, niemetalowe złączki do rur elastycznych, złączki
z kauczuku do rur, niemetalowe połączenia rurowe [złączki]
części sztywnych instalacji wodociągowych, gumowe złączki
do połączeń splatanych kabli nieelektrycznych, niemetalowe
złączki do użytku z przewodami wężowymi, taśmy izolacyjne,
taśmy uszczelniające (niemetalowe -), taśmy do uszczelniania
gwintów rurowych, taśmy do izolacji elektrycznej, taśmy
do celów izolacyjnych, taśmy do wypełniania ubytków, taśmy
samoprzylepne do celów technicznych, taśmy, paski i błony
klejące, taśmy uszczelniające przed warunkami atmosferycznymi (niemetalowe -), taśmy przylepne do użytku w przemyśle, taśmy przylepne nie do użytku biurowego, medycznego
czy domowego, taśmy z włókien szklanych impregnowanych
żywicą epoksydową, do izolacji, profile uszczelniające niemetalowe, pręty i drążki z tworzyw sztucznych, gumowe pręty
i drążki, podkładki gumowe chroniące śruby, mieszaniny
uszczelniające do gwintów [śruby], podkładki gumowe chroniące śruby ściągające, tuleje do izolacji silników, tuleje izolacyjne do maszyn, tuleje wzmacniające rury [guma], niemetalowe połączenia rurowe tulejowe, tuleje gumowe osłaniające
części maszyn, tuleje identyfikacyjne z tworzywa sztucznego
do rur, wsporniki rur izolowanych, wodoszczelne kołnierze
z kauczuku, kołnierze z kauczuku do łączenia rur, zaciski gumowe do rur, zaciski do kabli z gumy, łączniki rurowe niemetalowe, niemetalowe łączniki do węży, rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, giętkie rury, węże i akcesoria do nich, w tym zawory, zawory z gumy lub wulkanizowanych włókien [z wyjątkiem
elementów maszyn], zawory z kauczuku syntetycznego, króćce niemetalowe, tłumiki wibracji z kauczuku, rury izolowane
(niemetalowe), rury giętkie, rury nylonowe, niemetalowe rury
wężowe, rury giętkie niemetalowe, tuleje wzmacniające rury
[guma], rury z kauczuku silikonowego, elastyczne rury do celów izolacyjnych, gumowe rury i przewody rurowe, termokurczliwe rury z kauczuku silikonowego, elastyczne rury zawierające włókna węglowe, osłony z kauczuku na rury, elastyczne rury wężowe z kauczuku, elastyczne rury wężowe
z tworzyw sztucznych, osłony z kauczuku syntetycznego
na rury, termoizolowane rury wykonane z tworzyw sztucznych, rury wykonane z elastycznych materiałów syntetycznych, elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materia-
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łów płynnych, elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia
materiałów gazowych, rury giętkie z tworzywa sztucznego
do celów hydraulicznych, przewody do klimatyzatorów, przewody giętkie niemetalowe, przewody giętkie transportujące
powietrze, elektryczne przewody (izolatory do -), przewody
gumowe, giętkie przewody rurowe wykonane z kauczuku,
giętkie przewody rurowe wykonane z materiałów włókienniczych, giętkie przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucznych, złączki, złączki do rur niemetalowe, niemetalowe złączki
do węży, połączenia rurowe [złączki] niemetalowe, niemetalowe złączki do użytku z przewodami wężowymi, uszczelki
niemetalowe, uszczelki do rur, niemetalowe uszczelki
w osłonkach, uszczelki do użytku przemysłowego, uszczelki
w formie pierścieni, plomby, uszczelki i wypełnienia, uszczelki
niemetalowe do przewodów, uszczelki do wymienników ciepła, uszczelki niemetalowe do rur gazowych, uszczelki niemetalowe zapobiegające wyciekom cieczy, uszczelki do segmentów okładzinowych tuneli, uszczelki niemetalowe
do montażu otworów włazowych, uszczelki do stosowania
jako uszczelnienia do płynów, uszczelki gumowe, uszczelki
ognioodporne, niemetalowe izolowane osłony do rur, osłony
izolacyjne do przemysłowych przewodów rurowych, tuleje
gumowe do osłony części maszyn, niemetalowe osłony
do rur, niemetalowe izolowane osłony rur, osłony termoizolacyjne do zaworów, osłony narożników z gumy, niemetalowe
osłony złącz, watowane osłony izolacyjne, membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, wełna mineralna, izolacja rur, izolacje akustyczne, substancje izolacyjne,
powłoki izolacyjne, materiały izolacyjne, zaprawy izolacyjne,
wypełniacze izolacyjne, materiały izolacyjne do izolacji przeciwtermicznej, materiały izolacyjne do izolacji dźwiękowej,
izolacja do klimatyzatorów, ognioodporne materiały izolacyjne, materiały uszczelniające i izolacyjne, materiały izolacyjne
dla budownictwa, wstępnie ukształtowane komponenty izolacyjne, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, konstrukcje do wyciszania [izolacja akustyczna], taśmy do uszczelniania gwintów rurowych, materiały uszczelniające, mieszanki
uszczelniające, masy uszczelniające, uszczelniacze do uszczelniania złączy, uszczelniacze płynne, uszczelniacz do połączeń,
zespoły uszczelniające niemetalowe, izolacyjne masy uszczelniające, profile uszczelniające niemetalowe, mieszanki
uszczelniające do uszczelniania gwintów na rurach, substancje uszczelniające do połączeń rurowych, pierścienie uszczelniające wykonane z gumy, gumowe materiały uszczelniające
do połączeń, niemetalowe okładziny rurowe do uszczelniania
rur, środki uszczelniające do stosowania w budownictwie,
kurtyny dymowe, niemetalowe, wstępnie izolowane, połączone węże elastyczne, izolacje do budynków z włókna szklanego, izolacje z materiału syntetycznego do ochrony termicznej rur, izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony przed ciepłem, izolacje piankowe do użytku w budownictwie, maty
izolacyjne, płyty izolacyjne, taśmy do celów izolacyjnych,
wełna szklana do użytku jako materiał izolacyjny, niemetalowe elementy dystansujące do rur, elementy uszczelniające
składające się z gumy, armatura niemetalowa do przewodów
sprężonego powietrza, materiały termoizolacyjne, dźwiękoszczelne materiały, materiały do uszczelniania, materiały
do wypełniania, materiały izolacyjne do dachów, wypełnienia
kauczukowe [materiały wyściełające], materiały wypełniające
z gumy, materiały wypełniające [zatykające], artykuły i materiały termoizolacyjne, artykuły i materiały elektroizolacyjne,
artykuły i materiały dźwiękochłonne, artykuły i materiały
ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, artykuły amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumiki drgań, półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, półprzetworzone
żywice syntetyczne, taśmy, paski i błony klejące, włókna mi-
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neralne, włókna węglowe, włókna szklane i wełna szklana,
przewody giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych, uszczelniające pierścienie, materiały stosowane
w kotłach przeciw stratom ciepła, ciepłochronne materiały,
wełna żużlowa [izolator], zbrojenia niemetalowe do rur, tworzywa sztuczne półprzetworzone, materiały uszczelniające,
wypełnienia do złącz rozprężnych, zawory klapowe gumowe,
zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, materiały stosowane w kotłach przeciw stratom ciepła, ciepłochronne materiały, wełna żużlowa [izolator], zbrojenia niemetalowe do rur,
tworzywa sztuczne półprzetworzone, wypełnienia do złącz
rozprężnych, zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku
naturalnego lub z fibry, armatura do przewodów niemetalowa, materiały filtracyjne z tworzyw sztucznych lub z pianek
półprzetworzonych, tworzywa uniemożliwiające promieniowanie cieplne, złączki do przewodów niemetalowe, króćce
do rur niemetalowe, szczeliwa do połączeń, wata szklana
do izolacji, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, tkaniny izolacyjne, uszczelki, uszczelki z kauczuku i włókna wulkanizowanego, żywice syntetyczne, materiały filtracyjne [półprodukty
w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych], izolatory,
kauczuk syntetyczny, pierścienie gumowe, pierścienie wodoszczelne, uszczelki do połączeń, żywice sztuczne, materiały
wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, uszczelnienia
wodoodporne, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, substancje uszczelniające do połączeń, 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, niemetalowe
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, ko-
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minowe 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.
494965
(220) 2019 01 18
ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IZOL system
(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
(210)
(731)
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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 wspomagające 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
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do kanalizacji metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe,
pojemniki 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 rozprzestrzenianie
się płomieni, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie
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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 grzewcze, elementy ogrzewania elektrycznego, elementy zabezpieczające do rur gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, instalacje sani-
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tarne 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, 17 niemetalowe złącza kolankowe
do rur elastycznych, uszczelki niemetalowe do redukcji tarcia
w metalach, króćce niemetalowe, złączki, złączki do rur niemetalowe, niemetalowe złączki do węży, połączenia rurowe
[złączki] niemetalowe, niemetalowe złączki do rur elastycznych, złączki z kauczuku do rur, niemetalowe połączenia rurowe [złączki] części sztywnych instalacji wodociągowych, gumowe złączki do połączeń splatanych kabli nieelektrycznych,
niemetalowe złączki do użytku z przewodami wężowymi, taśmy izolacyjne, taśmy uszczelniające (niemetalowe -), taśmy
do uszczelniania gwintów rurowych, taśmy do izolacji elektrycznej, taśmy do celów izolacyjnych, taśmy do wypełniania
ubytków, taśmy samoprzylepne do celów technicznych, taśmy, paski i błony klejące, taśmy uszczelniające przed warunkami atmosferycznymi (niemetalowe -), taśmy przylepne
do użytku w przemyśle, taśmy przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, taśmy z włókien szklanych impregnowanych żywicą epoksydową, do izolacji, profile uszczelniające niemetalowe, pręty i drążki z tworzyw sztucznych, gumowe pręty i drążki, podkładki gumowe chroniące
śruby, mieszaniny uszczelniające do gwintów [śruby], podkładki gumowe chroniące śruby ściągające, tuleje do izolacji silników, tuleje izolacyjne do maszyn, tuleje wzmacniające rury
[guma], niemetalowe połączenia rurowe tulejowe, tuleje gu-
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mowe osłaniające części maszyn, tuleje identyfikacyjne
z tworzywa sztucznego do rur, wsporniki rur izolowanych,
wodoszczelne kołnierze z kauczuku, kołnierze z kauczuku
do łączenia rur, zaciski gumowe do rur, zaciski do kabli z gumy,
łączniki rurowe niemetalowe, niemetalowe łączniki do węży,
rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich,
w tym zawory, nie z metalu, giętkie rury, węże i akcesoria
do nich, w tym zawory, zawory z gumy lub wulkanizowanych
włókien [z wyjątkiem elementów maszyn], zawory z kauczuku syntetycznego, króćce niemetalowe, tłumiki wibracji z kauczuku, rury izolowane (niemetalowe), rury giętkie, rury nylonowe, niemetalowe rury wężowe, rury giętkie niemetalowe,
tuleje wzmacniające rury [guma], rury z kauczuku silikonowego, elastyczne rury do celów izolacyjnych, gumowe rury
i przewody rurowe, termokurczliwe rury z kauczuku silikonowego, elastyczne rury zawierające włókna węglowe, osłony
z kauczuku na rury, elastyczne rury wężowe z kauczuku, elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucznych, osłony z kauczuku syntetycznego na rury, termoizolowane rury wykonane
z tworzyw sztucznych, rury wykonane z elastycznych materiałów syntetycznych, elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów płynnych, elastyczne rury niemetalowe
do przewodzenia materiałów gazowych, rury giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych, przewody do klimatyzatorów, przewody giętkie niemetalowe, przewody giętkie transportujące powietrze, elektryczne przewody (izolatory do -), przewody gumowe, giętkie przewody rurowe wykonane z kauczuku, giętkie przewody rurowe wykonane z materiałów włókienniczych, giętkie przewody rurowe wykonane
z tworzyw sztucznych, złączki, złączki do rur niemetalowe,
niemetalowe złączki do węży, połączenia rurowe [złączki] niemetalowe, niemetalowe złączki do użytku z przewodami wężowymi, uszczelki niemetalowe, uszczelki do rur, niemetalowe uszczelki w osłonkach, uszczelki do użytku przemysłowego, uszczelki w formie pierścieni, plomby, uszczelki i wypełnienia, uszczelki niemetalowe do przewodów, uszczelki
do wymienników ciepła, uszczelki niemetalowe do rur gazowych, uszczelki niemetalowe zapobiegające wyciekom cieczy, uszczelki do segmentów okładzinowych tuneli, uszczelki
niemetalowe do montażu otworów włazowych, uszczelki
do stosowania jako uszczelnienia do płynów, uszczelki gumowe, uszczelki ognioodporne, niemetalowe izolowane osłony
do rur, osłony izolacyjne do przemysłowych przewodów rurowych, tuleje gumowe do osłony części maszyn, niemetalowe osłony do rur, niemetalowe izolowane osłony rur, osłony
termoizolacyjne do zaworów, osłony narożników z gumy, niemetalowe osłony złącz, watowane osłony izolacyjne, membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące,
wełna mineralna, izolacja rur, izolacje akustyczne, substancje
izolacyjne, powłoki izolacyjne, materiały izolacyjne, zaprawy
izolacyjne, wypełniacze izolacyjne, materiały izolacyjne
do izolacji przeciwtermicznej, materiały izolacyjne do izolacji
dźwiękowej, izolacja do klimatyzatorów, ognioodporne materiały izolacyjne, materiały uszczelniające i izolacyjne, materiały izolacyjne dla budownictwa, wstępnie ukształtowane
komponenty izolacyjne, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, konstrukcje do wyciszania [izolacja akustyczna], taśmy do uszczelniania gwintów rurowych, materiały
uszczelniające, mieszanki uszczelniające, masy uszczelniające,
uszczelniacze do uszczelniania złączy, uszczelniacze płynne,
uszczelniacz do połączeń, zespoły uszczelniające niemetalowe, izolacyjne masy uszczelniające, profile uszczelniające niemetalowe, mieszanki uszczelniające do uszczelniania gwintów na rurach, substancje uszczelniające do połączeń rurowych, pierścienie uszczelniające wykonane z gumy, gumowe
materiały uszczelniające do połączeń, niemetalowe okładziny
rurowe do uszczelniania rur, środki uszczelniające do stoso-
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wania w budownictwie, kurtyny dymowe, niemetalowe,
wstępnie izolowane, połączone węże elastyczne, izolacje
do budynków z włókna szklanego, izolacje z materiału syntetycznego do ochrony termicznej rur, izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony przed ciepłem, izolacje piankowe do użytku w budownictwie, maty izolacyjne, płyty izolacyjne, taśmy
do celów izolacyjnych, wełna szklana do użytku jako materiał
izolacyjny, niemetalowe elementy dystansujące do rur, elementy uszczelniające składające się z gumy, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, materiały termoizolacyjne, dźwiękoszczelne materiały, materiały
do uszczelniania, materiały do wypełniania, materiały izolacyjne do dachów, wypełnienia kauczukowe [materiały wyściełające], materiały wypełniające z gumy, materiały wypełniające [zatykające], artykuły i materiały termoizolacyjne, artykuły i materiały elektroizolacyjne, artykuły i materiały dźwiękochłonne, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające
przed ogniem, materiały i artykuły zabezpieczające przed
wodą i wilgocią, artykuły amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumiki drgań, półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, półprzetworzone żywice syntetyczne, taśmy, paski i błony klejące, włókna mineralne, włókna węglowe, włókna szklane i wełna szklana, przewody giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych, uszczelniające
pierścienie, materiały stosowane w kotłach przeciw stratom
ciepła, ciepłochronne materiały, wełna żużlowa [izolator],
zbrojenia niemetalowe do rur, tworzywa sztuczne półprzetworzone, materiały uszczelniające, wypełnienia do złącz rozprężnych, zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, materiały stosowane w kotłach przeciw
stratom ciepła, ciepłochronne materiały, wełna żużlowa [izolator], zbrojenia niemetalowe do rur, tworzywa sztuczne półprzetworzone, wypełnienia do złącz rozprężnych, zawory
klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry,
armatura do przewodów niemetalowa, materiały filtracyjne
z tworzyw sztucznych lub z pianek półprzetworzonych, tworzywa uniemożliwiające promieniowanie cieplne, złączki
do przewodów niemetalowe, króćce do rur niemetalowe,
szczeliwa do połączeń, wata szklana do izolacji, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, tkaniny izolacyjne, uszczelki,
uszczelki z kauczuku i włókna wulkanizowanego, żywice syntetyczne, materiały filtracyjne [półprodukty w postaci pianki
lub folii z tworzyw sztucznych], izolatory, kauczuk syntetyczny, pierścienie gumowe, pierścienie wodoszczelne, uszczelki
do połączeń, żywice sztuczne, materiały wyściełające z gumy
lub tworzyw sztucznych, uszczelnienia wodoodporne, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, substancje
uszczelniające do połączeń, 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, niemetalowe rury wentylacyjne do budynków,
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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.
495151
(220) 2019 01 24
OSTROWSKI TOMASZ FIRMA HANDLOWA FOKUS,
Łódź
(540) (znak słowny)
(540) FOKUS
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 sprzedaż
hurtowa, detaliczna i za pomocą stron internetowych odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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495336
(220) 2019 01 29
DOMEX - KUŚNIEREK SPÓŁKA JAWNA, Rydzyna
(znak słowno-graficzny)
GABANO

(531) 26.13.25, 26.07.21, 24.09.03, 27.05.01
(510), (511) 8 przyrządy do przygotowania żywności, noże
kuchenne i sztućce, noże, łyżki, widelce, obieraczki do warzyw, obieraczki do owoców, ostrzałki, szumówki, otwieracze
do puszek, nieelektryczne krajarki do produktów spożywczych, krajarki obsługiwane ręcznie, 21 szczypce do użytku
kuchennego, szczypce do cukru, szczypce do lodu, szczypco-nożyczki, chochle, wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, wyciskacze do czosnku, patery,
łopatki do użytku kuchennego, łopatki do ciast, łopatki
do makaronów, półmiski, miski z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], miski ze szkła, cedzaki do użytku domowego, sitka kuchenne, sitka do herbaty,
nieelektryczne młynki kuchenne, dziadki do orzechów, korkociągi, tarki do celów kuchennych, otwieracze do butelek,
ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, ugniatacze
nieelektryczne, cukiernice, maselniczki, kubki, mleczniki,
rękawice do użytku domowego, rękawice metalizowane
do użytku domowego, serwetniki, naczynia do mieszania
koktajli (shakery), sosjerki, lejki, solniczki, pieprzniczki, stojaki
do użytku domowego, stojaki na deski do krojenia, koszyki
z tworzyw sztucznych, koszyki druciane, pucharki, cedzaki
do użytku domowego.
495546
(220) 2019 02 04
ZAKŁAD PRODUKCJI RÓŻNEJ, HANDLU
I USŁUG WAJM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Walerianowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIANOBETON
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 19 beton, beton syntetyczny, 37 pompowanie
betonu, usługi poziomowania betonu, wynajem sprzętu
do betonowania.
495548
(220) 2019 02 04
A.E.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALT HOUSE

(210)
(731)

22

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi świadczone przez dietetyków, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, udzielanie
informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych,
udzielanie informacji w zakresie suplementów diety, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych, udzielanie informacji
w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciala
do celów medycznych, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, usługi
lecznicza w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, usługi doradztwa
związane z odchudzaniem, planowanie i nadzorowanie diet
odchudzających, usługi w zakresie kuracji odchudzających,
badanie sprawności fizycznej, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, fizjoterapia, hydroterapia, masaże, masaż tkanek głębokich, masaż stóp, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo medyczne w zakresie
dermatologii, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu,
muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, usługi medycyny alternatywnej, aromaterapia,
moksybucja, refleksologia, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], masaż gorącymi kamieniami, masaż terapeutyczny
shiatsu, analiza kosmetyczna, doradztwo dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne, depilacja woskiem, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, manicure, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz i na ciało, usługi
spa, organizowanie zakwaterowania w związku z usługami
leczniczymi.
(210) 495673
(731) FLIS ALICJA, Kokawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(220) 2019 02 06

(531) 02.09.01, 29.01.14
(510), (511) 25 botki dla kobiet, botki niemowlęce, buty
damskie, buty dla kobiet, buty dziecięce, buty na płaskim obcasie, buty na rzepy, buty na wysokim obcasie, buty skórzane, buty sznurowane, buty za kostkę, buty zimowe, 35 usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(210) 495752
(220) 2019 02 08
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LUDZIE I BOGOWIE
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
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portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne,
suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisane
fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały
piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe,
35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising,
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie
usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze,
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów
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nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo
komputerowe, projektowanie graficzne.

(531)

(210)
(731)

495785
(220) 2019 02 11
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIKA CZEREŚNIA

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.20, 05.07.21, 03.07.17
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(531)

495787
(220) 2019 02 11
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HISTORIA W CZYSTEJ POSTACI

(210)
(731)

(210)
(731)
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29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 05.01.07,
05.01.10, 05.01.15, 05.01.19, 05.01.21, 05.03.20, 05.03.99,
03.13.01, 05.07.08
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
495815
(220) 2019 02 11
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAJSKIE JABŁKO

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 05.01.09,
05.01.20, 05.03.13, 05.03.20, 05.03.22, 05.07.13, 05.01.19,
05.01.21
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
495816
(220) 2019 02 11
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIKOŚĆ LEŻY W NASZEJ NATURZE

(531) 27.05.01, 26.01.16, 02.01.20
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
495802
(220) 2019 02 11
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEŚNA POZIOMKA
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.24, 03.11.01, 05.07.08, 05.07.13, 05.07.16, 03.13.01,
05.01.14, 05.01.15, 05.01.16, 05.01.21, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.20
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
495924
(220) 2019 02 14
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE SAKOP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) (znak słowny)
(540) SATO
(510), (511) 9 oponowe taśmy izolacyjne do odtwarzania
osłony zewnętrznej kabli elektroenergetycznych oraz przewodów oponowych.
(210)
(731)
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495925
(220) 2019 02 14
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE SAKOP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) (znak słowny)
(540) SATI
(510), (511) 9 taśmy izolacyjne do odtwarzania izolacji żył
kabli elektroenergetycznych oraz przewodów oponowych.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)

495950
(220) 2019 02 14
BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Delecta PROSTO Z SERCA MLECZNY KUBEK z Serca
NATURY 100% NATURALNE SKŁADNIKI POLSKIE
MLEKO

Nr ZT19/2019

płatki śniadaniowe o smaku miodu, płatki śniadaniowe zwierające miód, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki
śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika,
płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki z naturalnego
ryżu, płatki zbożowe, płatki zbożowe gotowe do spożycia,
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi,
przekąski na bazie muesli, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski sporządzone
z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski
wytwarzane z muesli, przekąski wytwarzane z produktów
zbożowych, przekąski z muesli, przekąski z produktów zbożowych, przekąski spożywcze na bazie ziaren, przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia
przez ludzi, przetworzone ziarna, przetworzone ziarna zbóż
do pokarmów spożywanych przez ludzi, puddingi do użytku
jako desery, ryż na mleku, śniadaniowe płatki ryżowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, żywność na bazie owsa do spożycia przez ludzi.
496010
(220) 2019 02 18
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) nebusalin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety
do celów medycznych, preparaty w ampułkach do inhalacji,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczne
środki spożywcze do celów medycznych, syropy do użytku
farmaceutycznego, komponenty produktów dietetycznych
do celów zdrowotnych, suplementy diety do celów leczniczych, płyny farmaceutyczne, preparaty z roztworami soli
do celów medycznych, 10 aparaty i instrumenty medyczne,
inhalatory.
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 07.15.05, 01.15.15, 02.09.01, 25.01.19,
26.01.02, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 29 desery jogurtowe, desery mleczne, desery
owocowe, desery wykonane z produktów mlecznych, jogurt,
jogurty, jogurty kremowe, jogurty o smaku owocowym, jogurt pitne, jogurty smakowe, kefir jako napój mleczny, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, kwaśne mleko, mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek
składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mleczne produkty, mleko, mleko o różnych
smakach, mleko skondensowane, mleko w proszku, mleko
w proszku do celów spożywczych, mleko w proszku o różnych smakach do przyrządzania napojów, napoje mleczne,
napoje mleczne aromatyzowane, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne zawierające, owoce, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje na bazie mleka
zawierające sok owocowy, napoje sporządzone z mleka lub
zawierające mleko, napoje sporządzone z mleka, napoje z jogurtu, napoje z produktów mlecznych, przekąski na bazie
mleka, przekąski z owoców, puddingi na bazie mleka, zsiadłe mleko, zupy, zupy błyskawiczne, 30 artykuły spożywcze
ze zbóż, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe,
czipsy na bazie zbóż, desery z muesli, gotowe desery jako
wyroby cukiernicze, gotowe przekąski na bazie zbóż, kleik
spożywczy na bazie mleka, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, mleczne
wyroby cukiernicze, muesli, muesli składające się głównie
z preparatów zbożowych, owsianka, owsianka błyskawiczna,
płatki owsiane, płatki owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, płatki owsiane i pszeniczne, płatki owsiane z dodatkiem
orzechów lub suszonych owoców w formie granoli, płatki
pszenne, płatki śniadaniowe, płatki śniadaniowe na ciepło,

496017
(220) 2019 02 18
BUSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY,
Busko-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY
IM KRYSTYNY JAMROZ W BUSKU-ZDROJU
(210)
(731)

(531) 01.03.02, 01.03.08, 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, bilety,
torby papierowe, fotografie [wydrukowane], materiały drukowane, papier do pisania [listowy], broszury, wzorce pisma
do kopiowania, 35 reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
reklama zewnętrzna, 41 usługi rozrywkowe, usługi orkiestry,
informacja o imprezach rozrywkowych, fotografia, nagrywanie na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenie koncertów, produkcja muzyczna, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie.
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496019
(220) 2019 02 18
SZEWIŃSKI JAROSŁAW, Warszawa;
SZEWIŃSKI SŁAWOMIR, Łomianki;
SZEWIŃSKI ANDRZEJ, Konopiska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Irena Szewińska
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 16 druki, materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, artykuły do pisania i stemplowania, biurowe artykuły papiernicze, etykiety nie z materiału tekstylnego,
kalendarze, karty pocztowe, koperty, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, notatniki, pamiętniki, dzienniki, papierowe
artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, przybory
szkolne [artykuły piśmienne], szablony [artykuły piśmienne],
terminarze, zakładki, afisze, plakaty, almanachy [roczniki], biuletyny [materiały drukowane], certyfikaty drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], albumy upamiętniające wydarzenia, książki, drukowane foldery informacyjne,
drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały
ilustracyjne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane
notatki z seminariów, emblematy papierowe, formularze
[blankiety, druki], fotografie, gazety, reprodukcje graficzne,
kartki świąteczne, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, karty okolicznościowe, komiksy, książki, materiały edukacyjne i instruktażowe, naklejki, periodyki,
pocztówki, podręczniki edukacyjne, podręczniki instruktażowe, przewodniki drukowane, publikacje drukowane, ulotki, bielizna stołowa papierowa, 25 apaszki [chustki], bielizna
osobista, biustonosze, bluzy dresowe, boa na szyję, chustki
[apaszki], daszki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież], getry,
gorsety, halki [bielizna], kombinezony, kąpielówki, kostiumy
kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, nakrycia głowy, legginsy,
majtki, nauszniki [odzież], ocieplacze, obuwie, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry,
okrycia wierzchnie [odzież], paski [odzież], pelerynki, piżamy,
płaszcze kąpielowe, pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje
przeciwdeszczowe, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki,
szlafroki, wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, buty sportowe, obuwie sportowe, stroje sportowe,
koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, spodnie
z ochraniaczami do użytku sportowego, szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, czapki sportowe, 28 gry
sportowe, artykuły sportowe, sprzęt sportowy, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, przyrządy na place zabaw, huśtawki
dla dzieci, zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], zabawkowy
sprzęt sportowy, suspensoria dla sportowców, ochraniacze
[części strojów sportowych], artykuły gimnastyczne i sportowe, torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego,
maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, akcesoria
do pływania, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, sprzęt do ćwiczeń
fizycznych obsługiwany ręcznie, 36 gromadzenie funduszy
i sponsorowanie finansowe, zbieranie funduszy, pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych
i rozrywkowych, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, sponsorowanie działalności sportowej, organizacja zbiórek, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, sponsorowanie i patronat finansowy,
sponsorowanie imprez kulturalnych i sportowych, usługi
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w zakresie sponsoringu finansowego, pozyskiwanie funduszy w celu uczczenia pamięci osób, 41 usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, zajęcia sportowe, szkolenia sportowe, obozy sportowe, sport i fitness, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie konkursów
sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
dostarczanie sprzętu sportowego, wynajem sprzętu sportowego, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, usługi sportowe i kulturalne, organizacja i przeprowadzanie zawodów
sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów sportowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
ze sportem, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na wydarzenia sportowe, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, usługi wydawnicze i reporterskie, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w internecie, multimedialne wydania czasopism, gazet i magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
publikacja kalendarzy, publikacja treści redakcyjnych stron
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, publikowanie
materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet,
publikowanie multimedialne książek, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów pisanych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, imprezy kulturalne, informacja o rekreacji, informacje dotyczące
działalności kulturalnej, informacja o wypoczynku, informacja o edukacji, nauczanie i szkolenia, kształcenie praktyczne
[pokazy], obozy letnie [rozrywka i edukacja], organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja imprez
kulturalnych i artystycznych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
spotkań w dziedzinie rozrywki i edukacji, organizowanie widowisk [impresariat], prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, szkolenia ruchowe
dla dzieci, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], usługi prowadzących uroczystości
w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[rozrywka].
(551) wspólne prawo ochronne
496022
(220) 2019 02 18
MARMED HEALTH CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROPLA ZDROWIA
(210)
(731)
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(531) 01.15.15, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia, mydła, balsamy inne niż do celów medycznych, kremy kosmetyczne, kremy antybakteryjne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
skóry, szampony, żele do mycia ciała, żele do masażu inne niż
do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne.
496071
(220) 2019 02 19
MARMED HEALTH CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) MARMED health care
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia, mydła, balsamy inne niż do celów medycznych, kremy kosmetyczne,
kremy antybakteryjne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, żele do mycia ciała, żele do masażu
inne niż do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne,
35 reklama, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej, w tym świadczonej online, w zakresie następujących
produktów: kosmetyki, preparaty do mycia, mydła, balsamy
inne niż do celów medycznych, kremy kosmetyczne, kremy
antybakteryjne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, żele do mycia ciała, żele do masażu inne niż
do celów medycznych, produkty farmaceutyczne.
(210)
(731)

Nr ZT19/2019

cia wierzchnie [odzież], osłony przed słońcem (daszki),
pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy
do pończoch [bielizna], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], peleryny, piżamy, płaszcze, palta, podkoszulki,
podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek,
pończochy, półbuty, potniki, pulowery, rajstopy, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki [odzież], sandały, skarpetki,
skóra (odzież z imitacji -), skóra (odzież ze -), slipy, spodnie,
spódnice, staniki, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki, śliniaki niepapierowe, T-shirty, trykoty [ubrania], woalki [odzież],
żakiety pikowane [ubrania].
496162
(220) 2019 02 20
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI KAPITAŁ WOKULSKI ALKOHOLE KRAFTOWE
RZEMIEŚLNICZA

(210)
(731)

496106
(220) 2019 02 19
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOSON

(210)
(731)

(531)
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne stosowane do nosa, środki lecznicze w formie sprayu
do nosa, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety zawierające olej lniany i sole mineralne, medyczne
preparaty do udrażniania dróg oddechowych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, preparaty odkażające
i bakteriobójcze do celów medycznych, produkty medyczne
do nosa z olejami roślinnymi, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, wyroby medyczne do udrażniania dróg
oddechowych, 10 inhalatory, aspiratory do nosa, rozpylacze aerozoli do celów medycznych, zakraplacze do celów
medycznych.
(210) 496129
(220) 2019 02 19
(731) MICHALIK DARIUSZ JANUSZ MIYU, Głogów
(540) (znak słowny)
(540) MIYU
(510), (511) 25 bielizna damska, bielizna osobista, biustonosze, bluzki, buty, buty sportowe, buty sznurowane, czapki [nakrycia głowy], dzianina [odzież], dżerseje [ubrania],
garnitury, gorsety [bielizna], halki [bielizna], halki, półhalki,
kapelusze, kąpielówki, kombinezony [odzież], koszule, koszulki gimnastyczne, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki [odzież], legginsy, majtki, majtki dziecinne, mufki
[odzież], nakrycia głowy [odzież], obuwie, obuwie plażowe,
obuwie sportowe, odzież, odzież dla automobilistów, odzież
gimnastyczna, odzież gotowa, odzież wodoodporna, okry-

06.07.02, 06.07.25, 07.01.01, 07.01.12, 07.05.08, 02.07.17,
03.03.01, 18.01.03, 09.07.25, 10.03.01, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje alkoholowe, wódki.
496163
(220) 2019 02 20
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI KAPITAŁ WOKULSKI ALKOHOLE KRAFTOWE
BIMBER
(210)
(731)

(531)

02.07.17, 03.03.01, 06.07.02, 06.07.25, 07.01.01, 07.01.12,
07.05.08, 09.07.25, 10.03.01, 18.01.03, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje].
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496165
(220) 2019 02 20
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI KAPITAŁ WOKULSKI
(210)
(731)

02.07.17, 03.03.01, 06.07.02, 06.07.25, 07.01.01, 07.01.12,
07.05.08, 09.07.25, 10.03.01, 18.01.03, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
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cjacji, organizowanie i pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, usługi w zakresie badań rynku i informacji
handlowej.
496221
(220) 2019 02 21
NOWACZYK JACEK, NOWACZYK KRZYSZTOF,
NOWACZYK PAULINA KARKAS SPÓŁKA CYWILNA,
Wołczkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARKAS

(210)
(731)

(531)

496203
(220) 2019 02 21
MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII
MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOSaIC

(210)
(731)

(531) 26.15.09, 25.07.08, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 42 badania i usługi naukowe i techniczne, usługi
badawcze, badania, ekspertyzy i prace rozwojowe, badanie,
ekspertyzy i prace rozwojowe w zakresie nauk biologicznych
i biomedycznych, usługi w zakresie informacji naukowej, doradztwo naukowe, usługi laboratoriów naukowych, usługi
doświadczalne i techniczne, certyfikacja, sporządzanie opinii, ekspertyz i atestów, usługi informacji naukowej i naukowo-technicznej, prowadzenie prac rozwojowych, wdrażanie
wyników prac rozwojowych, przedstawienie wyników prac
rozwojowych, prowadzenie badań naukowych, usługi wdrażania wyników badań naukowych, przedstawianie wyników
badań naukowych.
496213
(220) 2019 02 21
EL-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) PlusCard
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy osób trzecich, organizowanie kampanii reklamowych, usługi marketingowe i menadżerskie, specjalistyczne doradztwo handlowe,
promocja sprzedaży, pośrednictwo handlowe polegające
na kojarzeniu kontrahentów, prowadzenie interesów w ramach udzielonych pełnomocnictw - polegające na współuczestnictwie w zawieraniu umów oraz prowadzeniu nego(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 13.01.06, 29.01.13
(510), (511) 11 abażury, abażury do lamp, abażury do źródeł światła, abażury do lamp stołowych, stelaże do abażurów, lampy ścienne, lampy stołowe, lampy sufitowe, lampy
stojące, lampy biurkowe, żyrandole, osprzęt oświetleniowy,
kinkietów, oprawy oświetleniowe LED, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa abażurów, abażurów do lamp, abażurów
do źródeł światła, abażurów do lamp stołowych, stelaży
do abażurów, osprzętu oświetleniowego, osprzętu do lamp.
496261
(220) 2019 02 21
NEONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) NEONIA
(510), (511) 44 usługi i zabiegi kosmetyczne, usługi medyczne, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, kliniki
medyczne, informacja medyczna, doradztwo i konsultacje
medyczne, badania medyczne, usługi doradztwa dietetycznego, salony i gabinety kosmetyczne, kosmetyczne zabiegi
laserowe.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)

496268
(220) 2019 02 21
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(znak słowno-graficzny)
1994 A

(531) 27.05.17, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.17, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane i niegazowane, preparaty i ekstrakty do sporządzania napojów, 41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki,
prowadzenie parków rozrywki, organizowanie, prowadzenie i obsługa: imprez masowych, artystycznych, estradowych, kulturalnych, kulinarnych, sportowych, rekreacyjnych,
spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło
i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez
plenerowych, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek
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i nocnych klubów, usługi klubowe, 43 usługi prowadzenia pubów, barów, restauracji oraz innych punktów i stoisk
gastronomicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

496273
(220) 2019 02 21
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(znak słowno-graficzny)
1994 Amber

(531)

27.07.01, 27.07.11, 27.07.17, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11,
27.05.17, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane i niegazowane, preparaty i ekstrakty do sporządzania napojów, 41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki,
prowadzenie parków rozrywki, organizowanie, prowadzenie i obsługa: imprez masowych, artystycznych, estradowych, kulturalnych, kulinarnych, sportowych, rekreacyjnych,
spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło
i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez
plenerowych, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek
i nocnych klubów, usługi klubowe, 43 usługi prowadzenia pubów, barów, restauracji oraz innych punktów i stoisk
gastronomicznych.
496407
(220) 2019 02 25
INFRAKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOLNOŚLĄSKA EKSTRAKLASA GOSPODARCZA DEG
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i patronat finansowy, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, usługi finansowania w celu sponsorowania firm, zarządzanie finansami,
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi edycji video
na potrzeby realizacji imprezy.
(210)
(731)
(540)
(540)

496445
(220) 2019 02 26
WOROCH WIKTOR, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FOODPORN bar

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15, 13.01.14, 19.03.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, dekorowanie żywności, informowanie i porady w zakresie przygotowywania
posiłków, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, rzeźbienie w jedzeniu, usługi
restauracyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

496472
(220) 2019 02 27
KOSMALSKI TOMASZ SHIFT7, Grodzisk Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
SHIFT SEVEN

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.07.01, 27.07.21, 27.07.11, 24.15.07, 26.03.23,
29.01.03
(510), (511) 9 fotowoltaiczne moduły, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, 12 pojazdy elektryczne,
37 montaż i konserwacja urządzeń i instalacji fotowoltaicznej, 42 sporządzanie projektów i opracowywanie systemów
fotowoltaicznych.
496509
(220) 2019 02 27
AAUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jawornik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AACAR JAKOŚĆ MA PIERWSZEŃSTWO
(210)
(731)

(531)

01.07.06, 01.07.08, 03.07.02, 24.13.24, 26.04.15, 27.05.01,
27.05.23, 29.01.14
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, badania
biznesowe, badania rynkowe, badania opinii publicznej,
rynkowe badania opinii publicznej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, agencje
reklamowe, prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi public relations, 36 doradztwo finansowe i usługi konsultingu
finansowego, sponsorowanie finansowe, sponsorowanie

(531) 26.11.25, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12, 25.07.17
(510), (511) 12 pojazdy, pojazdy samochodowe, pojazdy
do przewozu osób, pojazdy do przewozu ładunków, autobusy, przyczepy, naczepy, kampery, przyczepy turystyczne,
motocykle, motorowery, pojazdy specjalistyczne, antywłamaniowe urządzenia do pojazdów, bagażniki, pokrowce
na siedzenia, fotele do pojazdów, fotele dla dzieci do pojaz-

Nr ZT19/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

dów, szyby do pojazdów, nadkola, klapy bagażnika, zderzaki,
opony, 35 sprzedaż pojazdów, sprzedaż pojazdów samochodowych, sprzedaż pojazdów do przewozu osób, sprzedaż pojazdów do przewozu ładunków, sprzedaż autobusów, sprzedaż przyczep, naczep, kamperów, przyczep turystycznych,
motocykli, motorowerów, sprzedaż pojazdów specjalistycznych, sprzedaż części zamiennych do pojazdów samochodowych, sprzedaż wyposażenia dodatkowego do pojazdów,
sprzedaż szyb i opon do pojazdów, organizowanie targów,
wystaw handlowych i pokazów pojazdów, 36 ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie
ubezpieczeń, doradztwo finansowe, pośrednictwo finansowe, doradztwo kredytowe, usługi leasingowe, pośrednictwo
leasingowe, wycena pojazdów, 37 usługi świadczone przez
stacje obsługi i naprawy pojazdów, diagnostyka pojazdów,
serwis pojazdów, naprawy pojazdów, zespołów pojazdów
i wyposażenia pojazdów, usługi instalacyjne pojazdów i wyposażenia pojazdów, mycie i konserwacja pojazdów, montaż
i demontaż pojazdów, usługi świadczone przez stacje paliw.
496516
(220) 2019 02 27
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5G READY

(210)
(731)

(531) 26.15.11, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telekomunikacyjne urządzenia nadawcze
i odbiorcze, aparatura i urządzenia elektroniczne do odbierania, przesyłania, przetwarzania, przechowywania i odzyskiwania danych, aparatura kontrolna do zarządzania siecią,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych i nośniki pamięci, płyty do nagrywania, sprzęt do przetwarzania danych i komputery, komputerowe urządzenia
peryferyjne, sprzęt peryferyjny do komputerów, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, publikacje
elektroniczne, do pobrania, mikroprocesory, układy scalone,
chipy [układy scalone], aparatura łączeniowa [elektryczna],
interfejsy [zespoły interfejsowe lub programy interfejsowe
do komputerów], terminale danych, terminale telefoniczne, terminale komunikacji bezprzewodowej, interaktywne
terminale z ekranami dotykowymi, elektroniczne stacje
dokujące, stacje dokujące do telefonów komórkowych,
stacje dokujące do smartfonów, odbiorniki bezprzewodowe, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, serwery
komputerowych baz danych (oprogramowanie), oprogramowanie serwerów, programy komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu, anteny, radiotelefony,
radia przenośne, koncentratory sieciowe [hub], urządzenia
telekomunikacyjne do użytku w sieciach radiofonii komórkowej, urządzenia sterujące sieciowe, nagrane media, pliki
danych, karty pamięci, karty inteligentne, karty SIM, routery
bezprzewodowe i przewodowe, wyposażenie dodatkowe
do telefonów komórkowych, 35 reklama, organizowanie,
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obsługiwanie i nadzorowanie programów lojalnościowych
i motywacyjnych, zestawianie, systematyzowanie i aktualizowanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sprzedaż, m.in. sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
za pośrednictwem sieci telefonicznych tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telekomunikacyjne urządzenia nadawcze i odbiorcze, aparatura i urządzenia elektroniczne do odbierania, przesyłania, przetwarzania,
przechowywania i odzyskiwania danych, aparatura kontrolna do zarządzania siecią, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne,
cyfrowe i optyczne nośniki danych i nośniki pamięci, płyty
do nagrywania, sprzęt do przetwarzania danych i komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, sprzęt peryferyjny
do komputerów, programy komputerowe, oprogramowanie
komputerowe, publikacje elektroniczne, do pobrania, mikroprocesory, układy scalone, chipy [układy scalone], aparatura
łączeniowa [elektryczna], interfejsy [zespoły interfejsowe lub
programy interfejsowe do komputerów], terminale danych,
terminale telefoniczne, terminale komunikacji bezprzewodowej, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi,
elektroniczne stacje dokujące, stacje dokujące do telefonów
komórkowych, stacje dokujące do smartfonów, odbiorniki
bezprzewodowe, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, serwery komputerowych baz danych (oprogramowanie), oprogramowanie serwerów, programy komputerowe
umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu, anteny, radiotelefony, radia przenośne, koncentratory sieciowe [hub],
urządzenia telekomunikacyjne do użytku w sieciach radiofonii komórkowej, urządzenia sterujące sieciowe, nagrane
media, pliki danych, karty pamięci, karty inteligentne, karty
SIM, routery bezprzewodowe i przewodowe, wyposażenie
dodatkowe do telefonów komórkowych, 38 telekomunikacja, telekomunikacja za pomocą platform i portali w Internecie, telefonia komórkowa, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, usługi dostępu do Internetu, usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem radiowych sieci komórkowych,
użytkowanie systemów komunikacji komórkowej, usługi
telefoniczne, usługi transmisyjne, usługi transmisji za pomocą sieci do telekomunikacji, usługi związane z portalami, usługi poczty elektronicznej i wiadomości tekstowych,
usługi dostarczania wiadomości elektronicznych, transmisja,
dostarczanie i odbiór dźwięku, danych, obrazów, muzyki
i informacji, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie użytkownikom dostępu do oprogramowania uruchamianego
w Internecie, komputerze, telefonach komórkowych lub
innych urządzeniach elektronicznych, zdalne przesyłanie informacji (w tym stron www), programów komputerowych
i innych danych, udostępnianie szerokopasmowych łączy
telekomunikacyjnych, łączność poprzez terminale komputerowe, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, zapewnianie dostępu użytkownikom do programów komputerowych w sieciach danych, wypożyczanie
i wynajem urządzeń komunikacyjnych i elektronicznych
skrzynek pocztowych, zapewnianie użytkownikom dostępu
do globalnej sieci komputerowej, przydzielanie użytkownikom dostępu do Internetu (dostawcy usług), transmitowanie
bezprzewodowe (tzw. usługi wireless broadcasting), usługi
komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego,
naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone
online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych,
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, zapewnianie dostępu do baz danych, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych.
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(731)
(540)
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496551
(220) 2019 02 28
TOKARZ MICHAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SUPER TATA

(531) 01.01.02, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 film kinematograficzny naświetlony, filmy rysunkowe animowane, neony reklamowe, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony,
14 breloczki do kluczy, breloki do kluczy, broszki, budziki,
medale, monety, spinki do mankietów, zegarki, 16 chusteczki do nosa, czasopisma, etykiety (owijki) na butelki z papieru
lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, kartki muzyczne
z życzeniami, kartki z życzeniami, komiksy, książki, materiały drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, okładki, obwoluty,
papier do zawijania, torby papierowe, 25 bokserki, czapki
(nakrycia głowy), koszule, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, majtki, odzież, 35 produkcja filmów reklamowych,
produkcja programów typu telezakupy, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama on-line, reklama
za kliknięcie, reklama zewnętrzna, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, 38 transmisja programów telewizyjnych, transmisja video na żądanie, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie bezprzewodowe, udostępnianie forów internetowych
on line, transmisja programów radiowych, 41 dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usługi typu transmisja
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, fotoreportaże, fotografia, organizowanie loterii,
pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów innych
niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, radiowe programy rozrywkowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on line do pobrania,
dubbing, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, produkcja widowisk, przedstawienia
teatralne (produkcja), publikowanie książek, publikowanie
on line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, usługi rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo.
(210)
(731)
(540)
(540)
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medale, monety spinki do mankietów, zegarki, 16 chusteczki
do nosa, czasopisma, etykiety (owijki) na butelki z papieru
lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, kartki muzyczne
z życzeniami, kartki z życzeniami, komiksy, książki, materiały drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, okładki, obwoluty,
papier do zawijania, torby papierowe, 25 bokserki, czapki
(nakrycia głowy), koszule, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, majtki, odzież, 35 produkcja filmów reklamowych
produkcja programów typu telezakupy, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama on-line, reklama
za kliknięcie, reklama zewnętrzna, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, 38 transmisja programów telewizyjnych, transmisja video na żądanie, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie bezprzewodowe, udostępnianie forów internetowych
on line, transmisja programów radiowych, 41 dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usługi typu transmisja
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, fotoreportaże, fotografia, organizowanie loterii,
pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów innych
niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, radiowe programy rozrywkowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on line do pobrania,
dubbing, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, produkcja widowisk, przedstawienia
teatralne (produkcja), publikowanie książek, publikowanie
on line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, usługi rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo.
496557
(220) 2019 02 28
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOSLEK LABORATORIUM SKIN care
EXPERT SPHERE-3D

(210)
(731)

496556
(220) 2019 02 28
TOKARZ MICHAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
THE GREAT DAD

(531) 01.01.02, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 film kinematograficzny naświetlony, filmy rysunkowe animowane, neony reklamowe, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony,
14 breloczki do kluczy, breloki do kluczy, broszki, budziki,

(531) 05.03.14, 25.01.09, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki,
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne,
spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony, mleczka, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła,
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze,
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki prze-

Nr ZT19/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy,
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty
antybakteryjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

496559
(220) 2019 02 28
TOKARZ MICHAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
THE SUPER DAD

(531) 01.01.02, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 film kinematograficzny naświetlony, filmy rysunkowe animowane, neony reklamowe, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony,
14 breloczki do kluczy, breloki do kluczy, broszki, budziki,
medale, monety, spinki do mankietów, zegarki, 16 chusteczki do nosa, czasopisma etykiety (owijki) na butelki z papieru
lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, kartki muzyczne
z życzeniami, kartki z życzeniami, komiksy, książki, materiały drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, okładki, obwoluty,
papier do zawijania, torby papierowe, 25 bokserki, czapki
(nakrycia głowy) koszule, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, majtki odzież, 35 produkcja filmów reklamowych
produkcja programów typu telezakupy, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama on-line, reklama
za kliknięcie, reklama zewnętrzna, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, 38 transmisja programów telewizyjnych, transmisja video na żądanie, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie bezprzewodowe, udostępnianie forów internetowych
on line, transmisja programów radiowych, 41 dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usługi typu transmisja
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, fotoreportaże, fotografia, organizowanie loterii,
pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów innych
niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, radiowe programy rozrywkowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on line do pobrania,
dubbing, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, produkcja widowisk, przedstawienia
teatralne (produkcja), publikowanie książek, publikowanie
on line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, usługi rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo.
(210)
(731)

496565
(220) 2019 02 28
MARTINEZ ADRIAN, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HR EMBASSY

(531) 09.07.21, 25.01.09, 26.02.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zarządzanie personelem i kadrami, konsultacje w zakresie zasobów ludzkich oraz zarządzanie działami
i potrzebami zasobów ludzkich na miejscu u klienta, usługi
wymiany pracowników, usługi w zakresie zatrudnienia czasowego i na stałe oraz usługi administrowania procesami
kadrowymi na miejscu, w tym przegląd i sprawdzanie życiorysów, zbieranie podań o pracę, rekrutacja personelu,
przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzanie
referencji, przeprowadzanie audytów z zakresu zarządzania
personelem i kadrami, reklama, reklama korespondencyjna,
zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, administrowanie programami
lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, 41 doradztwo zawodowe, usługi przekwalifikowania zawodowego, poradnictwo zawodowe w zakresie
edukacji lub kształcenia, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne, publikowanie
online elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, udostępnienia filmów online
nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, warsztatów, seminariów, organizowanie eventów, edukacja, nauczanie, kształcenie, działalność
sportowa i kulturalna, 42 usługi komputerowe, mianowicie
tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych
użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia
w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektronicznych dla osób
trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci
łącznościowych w tym dla osób trzecich (social media), usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich,
usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące
oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowa-
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nie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiper łączy, dzielenie się lub
jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub
informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania
treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik
i danych, doradztwo techniczne w dziedzinie rozwoju aplikacji mobilnych związanych z użytkowaniem i funkcjonalnością hiperłączy, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania komputerowego nie do pobrania, umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie
aplikacji mobilnych do przenośnych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych, mianowicie telefonów komórkowych, smartfonów, podręcznych komputerów i tabletów,
usługi w zakresie doradztwa technologicznego, usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, opracowywanie programów do przetwarzania danych.
496568
(220) 2019 02 28
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) SPHERICAL CREAM
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki,
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne,
spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony, mleczka, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła,
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze,
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy,
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty
antybakteryjne.
(210)
(731)

496578
(220) 2019 02 28
MOVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gałków Mały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cariboo
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, pokrycia wózków dziecięcych, wózki dziecięce, akcesoria do wózków dziecięcych, rowery dla dzieci, rowerki biego-
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we dla dzieci, 20 łóżeczka dziecięce, materace do łóżeczek
dziecięcych, dziecięce łóżeczka turystyczne, krzesełka dla
dzieci do karmienia, kojce, stoły do przewijania (przewijaki)
dla niemowląt, chodziki dla dzieci, leżaki dla dzieci, krzesełka kąpielowe, nakładki-materace na łóżeczka do przewijania,
kołyski.
496644
(220) 2019 03 04
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) SILANO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki i kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe,
łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe,
płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe
i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe,
słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny
kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych,
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami
i aparaturą sanitarną.
(210)
(731)
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496679
(220) 2019 03 04
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) GRAFITON
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla
budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały
ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe
dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe
dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe,
płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe,
podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe
dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów
gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów
kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych,
terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
Instalacji sanitarnych. Instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie
lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami,
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji
sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)

33

(531) 24.17.02, 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów
lojalnościowych dla klientów, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, reklama
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem
przewodnika online do przeszukiwania, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, marketing
internetowy, kampanie marketingowe, usługi marketingowe,
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego,
marketing towarów i usług na rzecz innych, dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, promocja towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynku, audyt, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie
zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych do komputerowej
bazy danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka
tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, pomoc
przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej przemysłowej lub handlowej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, public relations, agencje public relations,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, rynkowe badania, sortowanie danych w bazach komputerowych,
promocja dla osób trzecich, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie tworzenia marki, testowanie
marki, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki, usługi
w zakresie wyceny marki.
(210)
(731)
(540)
(540)

496788
(220) 2019 03 06
WOŚ MIROSŁAW, Kraków
(znak słowno-graficzny)
LovesU picture’s taken

496715
(220) 2019 03 04
BIZUB WOJCIECH SKUTECZNY E-MARKETING, Cieszyn
(znak słowno-graficzny)
WBIZNES skuteczny marketing
(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi konsultacji
marketingowych i reklamowych, usługi badania rynku, do-
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starczanie informacji o badaniach rynkowych, reklamy online, reklama, marketing i promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dostarczanie sprzętu fotograficznego i wideo
podczas specjalnych wydarzeń, 38 usługi telekomunikacyjne w tym transmisja danych, wiadomości, grafiki, obrazów,
zdjęć, filmów i informacji, usługi udostępniania zdjęć przez
peer-to-peer, w tym elektroniczna transmisja cyfrowych
plików zdjęciowych wśród użytkowników Internetu, zapewnianie dostępu do komputerowych, elektronicznych i internetowych baz danych, udostępnianie forów online do komunikacji w tym transmisja na tematy będące przedmiotem
ogólnego zainteresowania, udostępnianie forów internetowych i elektronicznych tablic ogłoszeń do przesyłania wiadomości między użytkownikami w dziedzinie użyteczności
publicznej, usługi transmisyjne za pośrednictwem komputera lub innych sieci komunikacyjnych, w tym: przesyłanie,
publikowanie, wyświetlanie, oznaczanie i elektroniczna
transmisja danych, informacji, wiadomości, grafiki i obrazów,
41 usługi rozrywkowe, fotografia, usługi w zakresie organizacji imprez, usługi związane z organizacją wypoczynku,
organizowanie loterii i konkursów, produkcja mikrofilmów,
publikacja tekstów innych niż reklamowe, wszelka działalność wydawnicza, w tym w sieci Internet, udostępnianie
komputerowych, elektronicznych i internetowych baz danych w dziedzinie rozrywki, publikowanie dzienników elektronicznych i dzienników internetowych zawierających treści
wygenerowane lub zlecone przez użytkownika, 42 udostępnianie strony internetowej, która daje użytkownikom możliwość przesyłania zdjęć, usługi komputerowe - udostępnianie
interaktywnej strony internetowej zawierającej technologię,
która pozwala użytkownikom zarządzać ich zdjęciami internetowymi i kontami sieci społecznościowych, udostępnianie tymczasowego, niepobieralnego oprogramowania
online do zmiany wyglądu i umożliwienia transmisji zdjęć,
usługi udostępniania plików, mianowicie udostępnianie
strony internetowej zawierającej technologię umożliwiającą
użytkownikom przesyłanie i pobieranie plików elektronicznych, udostępnianie wyszukiwarek do pozyskiwania danych
za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla
zarejestrowanych użytkowników do udziału w dyskusjach
i angażowania się w sieci społeczne, biznesowe i społecznościowe, udostępnianie strony internetowej z technologią,
która umożliwia użytkownikom online tworzenie osobistych
profili zawierających informacje z sieci społecznościowych
oraz przekazywanie i udostępnianie takich informacji w wielu witrynach internetowych, 45 udostępnianie strony internetowej z technologią z zakresu portali społecznościowych,
komputerowe usługi randkowe.
(210) 496843
(220) 2019 03 07
(731) TRAFALSKA DOROTA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) WIEJE
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, torebki, portfele, parasolki, paski skórzane, plecaki, torby do niesienia niemowląt, uprząż dla zwierząt, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, paski, konfekcja odzieżowa, odzież z imitacji skóry, odzież
ze skóry, okrycia wierzchnie, ubiory plażowe, szale, szlafroki,
akcesoria na szyję, bielizna, odzież niemowlęca i dziecięca.
(210)
(731)

496851
(220) 2019 03 08
SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel

Nr ZT19/2019

(540) (znak słowny)
(540) LA LINIA
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabrykowane materiały budowlane betonowe, betonowa kostka
brukowa, kostka brukowa, płyty podłogowe niemetalowe,
płyty betonowe, drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe,
kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania
kostki brukowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

496875
(220) 2019 03 08
BARAŃSKA DOROTA, Szczawno Zdrój
(znak słowno-graficzny)
SiRbud minari S.A.

(531) 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane,
37 budowa fabryk, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów towarowych, budownictwo, ciesielstwo izolowanie budynków,
konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych montaż
rusztowań, murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budynków tapetowanie tynkowanie układanie kabli, układanie
nawierzchni drogowych, usługi dekarskie usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, wynajem sprzętu
budowlanego.
(210)
(731)
(540)
(540)

496882
(220) 2019 03 08
STAJNO ANNA TIKA STUDIO, Bytom
(znak słowno-graficzny)
TIKa

(531) 02.05.03, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja przedszkolna, 43 opieka nad dziećmi w żłobkach.
496885
(220) 2019 03 07
ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻELOWA TECHNOLOGIA
(210)
(731)

Nr ZT19/2019
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(531) 26.05.16, 27.05.01, 26.05.12, 26.05.01
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, żywice syntetyczne w stanie surowym,
tworzywa sztuczne w stanie surowym, substancje chemiczne nieprzetworzone, spoiwa, kleje i zaprawy klejowe,
chemiczne środki impregnujące i konserwujące do betonu,
w tym zapewniające odporność na wilgoć, silikony, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych,
rozpuszczalniki do lakierów, preparaty i środki do matowienia, kit szklarski, domieszki i dodatki chemiczne do betonu,
plastyfikatory, modyfikatory, utwardzacze, mieszaniny chemiczne do wzmacniania betonu, spoiwa, środki wiążące i zlepiające do betonu, środki chemiczne do napowietrzania betonu, mieszanki do zabezpieczania betonu przed pyleniem,
opóźniacze do użytku z betonem, mieszanki chemiczne
do pielęgnacji betonu, środki konserwujące do betonu poza
farbami i olejami, żywice akrylowe., 2 środki antykorozyjne,
dekoracyjne i ochronne, trwałe lub tymczasowe środki oraz
kompozycje do pokrywania powierzchni różnego typu, mianowicie barwniki, farby, lakiery, bejce, pokosty, zaprawy farbiarskie, podkłady, szpachlówki- farby podkładowe, powłoki
i farby do gruntowania i wzmacniania podłoży, podkłady
do malowania drewna, preparaty do konserwacji drewna,
bejce i barwniki do drewna, spoiwa do farb i lakierów, powłoki do krycia smołą, powłoki do krycia dachów, rozcieńczalniki,
zagęszczacze i utrwalacze do barwników, farb, lakierów, bejcy, pokostów, barwniki do betonu, pigmenty rozproszone
w wodzie do barwienia betonu, farby przemysłowe do zastosowania na powierzchniach betonowych, środki uszczelniające beton- farby, środki do gruntowania betonu- farby, powłoki do wykańczania betonu, utwardzane promieniami powłoki
do betonu, mieszanki powłokowe do konserwacji betonu
jako farby lub oleje, 17 materiały izolacyjne, zaprawy izolacyjne, taśmy izolacyjne, kit, tkaniny izolacyjne, farby i lakiery
izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, substancje do izolacji
przeciwwilgociowych stosowane w budownictwie, materiały uszczelniające, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, materiały wypełniające, bawełna, wata do uszczelniania, wełna
mineralna, wata szklana, materiały ciepłochronne, materiały
wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, rury giętkie
niemetalowe, uszczelki i złączki do rur, półprzetworzone żywice syntetyczne, 19 materiały budowlane niemetalowe, asfalt, smoła i bitumy, wyroby i powłoki bitumiczne stosowne
w budownictwie, beton, zaczyn cementowy, gips, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, tynki, zaprawy i masy budowlane, w tym murarskie, tynkarskie, do spoinowania okładzin, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
cement do łączenia elementów i wypełniania spoin, zaprawy
cementowe do łączenia elementów i wypełniania spoin.
496888
(220) 2019 03 07
ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻELOWA TECHNOLOGIA

chemiczne środki impregnujące i konserwujące do betonu,
w tym zapewniające odporność na wilgoć, silikony, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych,
rozpuszczalniki do lakierów, preparaty i środki do matowienia, kit szklarski, domieszki i dodatki chemiczne do betonu,
plastyfikatory, modyfikatory, utwardzacze, mieszaniny chemiczne do wzmacniania betonu, spoiwa, środki wiążące i zlepiające do betonu, środki chemiczne do napowietrzania betonu, mieszanki do zabezpieczania betonu przed pyleniem,
opóźniacze do użytku z betonem, mieszanki chemiczne
do pielęgnacji betonu, środki konserwujące do betonu poza
farbami i olejami, żywice akrylowe, 2 środki antykorozyjne,
dekoracyjne i ochronne, trwałe lub tymczasowe środki oraz
kompozycje do pokrywania powierzchni różnego typu, mianowicie barwniki, farby, lakiery, bejce, pokosty, zaprawy farbiarskie, podkłady, szpachlówki- farby podkładowe, powłoki
i farby do gruntowania i wzmacniania podłoży, podkłady
do malowania drewna, preparaty do konserwacji drewna,
bejce i barwniki do drewna, spoiwa do farb i lakierów, powłoki do krycia smołą, powłoki do krycia dachów, rozcieńczalniki,
zagęszczacze i utrwalacze do barwników, farb, lakierów, bejcy, pokostów, barwniki do betonu, pigmenty rozproszone
w wodzie do barwienia betonu, farby przemysłowe do zastosowania na powierzchniach betonowych, środki uszczelniające beton- farby, środki do gruntowania betonu- farby, powłoki do wykańczania betonu, utwardzane promieniami powłoki
do betonu, mieszanki powłokowe do konserwacji betonu
jako farby lub oleje, 17 materiały izolacyjne, zaprawy izolacyjne, taśmy izolacyjne, kit, tkaniny izolacyjne, farby i lakiery
izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, substancje do izolacji
przeciwwilgociowych stosowane w budownictwie, materiały uszczelniające, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, materiały wypełniające, bawełna (wata) do uszczelniania, wełna
mineralna, wata szklana, materiały ciepłochronne, materiały
wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, rury giętkie
niemetalowe, uszczelki i złączki do rur, półprzetworzone żywice syntetyczne, 19 materiały budowlane niemetalowe, asfalt, smoła i bitumy, wyroby i powłoki bitumiczne stosowne
w budownictwie, beton, zaczyn cementowy, gips, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, tynki, zaprawy i masy budowlane, w tym murarskie, tynkarskie, do spoinowania okładzin, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
cement do łączenia elementów i wypełniania spoin, zaprawy
cementowe do łączenia elementów i wypełniania spoin.
(210)
(731)
(540)
(540)

496949
(220) 2019 03 11
UZNAŃSKI MARCIN VENDITA CENTER, Płońsk
(znak słowno-graficzny)
Aveeo

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 natryskowe kabiny, instalacje do kąpieli.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.05.01, 26.05.12, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, żywice syntetyczne w stanie surowym,
tworzywa sztuczne w stanie surowym, substancje chemiczne nieprzetworzone, spoiwa, kleje i zaprawy klejowe,
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496954
(220) 2019 03 11
DOMINOWOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Sokółka
(znak słowno-graficzny)
P P P PUREST PINE PELLETS
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(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 pellet drzewny, 19 drewno klejone, tarcica, kantówki klejone do produkcji okien, kantówki klejone
do produkcji drzwi, drewno klejone do produkcji schodów,
listwy przypodłogowe drewniane, listwy maskujące drewniane, 20 listwy profilowe drewniane do mebli, listwy maskujące drewniane do mebli, listwy dekoracyjne drewniane
do mebli, listwy dekoracyjne do okien, listwy dekoracyjne
do drzwi, deski drewniane klejone do produkcji mebli, płyty drewniane klejone do produkcji mebli, deski do produkcji
mebli, kołki drewniane do produkcji mebli, deski stolarskie
do produkcji mebli, fornir do produkcji mebli, płyty drewniane do produkcji mebli.
(210)
(731)
(540)
(540)

496957
(220) 2019 03 11
DOMINOWOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Sokółka
(znak słowno-graficzny)
P P P PUREST PINE PELLETS

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 pellet drzewny, 19 drewno klejone, tarcica, kantówki klejone do produkcji okien, kantówki klejone
do produkcji drzwi, drewno klejone do produkcji schodów,
listwy przypodłogowe drewniane, listwy maskujące drewniane, 20 listwy profilowe drewniane do mebli, listwy maskujące drewniane do mebli, listwy dekoracyjne drewniane
do mebli, listwy dekoracyjne do okien, listwy dekoracyjne
do drzwi, deski drewniane klejone do produkcji mebli, płyty drewniane klejone do produkcji mebli, deski do produkcji
mebli, kołki drewniane do produkcji mebli, deski stolarskie
do produkcji mebli, fornir do produkcji mebli, płyty drewniane do produkcji mebli.
496970
(220) 2019 03 11
POLEWACZYK BOGUSŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY FELIKS, Pułtusk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) feliks
(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.01.02
(510), (511) 29 wyroby i gotowe dania na bazie ziemniaków:
frytki, kartacze, kluski, kluski śląskie, knedle, kopytka, krokiety,
pierożki, placki, pyzy, owoce i warzywa konserwowane, kwaszone, suszone i gotowane, przetwory z owoców i warzyw,
przeciery owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, 30 mąka spożywcza, wyroby i gotowe dania na bazie
mąki spożywczej i przetworów zbożowych: knedle, kołduny,
kołduny litewskie, kopytka, leniwe pierogi, naleśniki, pierogi,
pierożki, pierożki ravioli, paszteciki, uszka, makaron i potrawy
na bazie makaronu, łazanki, spaghetti, sosy jako przyprawy,
przyprawy, przyprawy suszone, zioła konserwowane jako
przyprawy.

Nr ZT19/2019

496974
(220) 2019 03 11
SOVIT JAROSŁAW BUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SOVMLEK
(510), (511) 1 ekstrakty do stosowania przemyśle spożywczym (szczególnie w mleczarskim, cukierniczym, piekarskim, lodziarskim, owocowo-warzywnym, koncentratów,
mięsnym), substancje wiążące do przemysłu spożywczego,
emulgatory spożywcze, preparaty przedłużające trwałość
żywności, stabilizatory żywności, 29 ekstrakty mięsne, pektyna do celów spożywczych, białko do celów kulinarnych,
lecytyna spożywcza, 30 aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, przyprawy, preparaty do zmiękczania mięsa
do celów gospodarstwa domowego, skrobia do celów spożywczych, ekstrakty roślinne do celów spożywczych, zagęstniki spożywcze.
(210)
(731)

496986
(220) 2019 03 11
NOWAKOWSKI GRZEGORZ GEMI PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ, Karczew
(540) (znak słowny)
(540) OTULIN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)

496989
(220) 2019 03 13
GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
LOTOS Mistrzowie w pasach

(531)

29.01.12, 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
01.15.15
(510), (511) 41 organizacja imprez rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, popularyzowanie zachowywania bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez organizowanie
lub współorganizowanie akcji edukacyjnych i eventów, organizowanie konkursów i loterii, organizowanie konferencji,
sympozjów i seminariów.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

496990
(220) 2019 03 11
309936
(320) 2018 10 16
(330) IL
SUPER-PHARM (ISRAEL) LIMITED, Herzlia, IL
(znak słowno-graficzny)
so.ko

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, przybory toaletowe, perfumy, olejki
do masażu, olejki eteryczne, produkty do makijażu, preparaty niemedyczne i substancje do czyszczenia, pielęgnacji
i utrzymania kondycji skóry, preparaty niemedyczne i substancje do czyszczenia, pielęgnacji i utrzymania kondycji

Nr ZT19/2019
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paznokci, sztuczne paznokcie, kleje do sztucznych paznokci,
lakiery do paznokci, naklejki do paznokci, preparaty niemedyczne i substancje do czyszczenia, pielęgnacji i utrzymania kondycji włosów, preparaty niemedyczne i substancje
do czyszczenia, pielęgnacji i utrzymania kondycji zębów
i dziąseł, pasty do zębów, sole do kąpieli, mydła, dezodoranty, produkty zapachowe do użytku domowego, pomadki do ust, błyszczyki do ust, szminki, balsamy do ust, cienie
do oczu, kredki do oczu, eylinery do oczu (kredki do oczu
w płynie), preparaty do makijażu oczu, tusze do rzęs, kredki
do brwi, sztuczne rzęsy, róż do policzków, podkłady do makijażu, puder prasowany, puder w proszku, puder sypki, środki
do usuwania makijażu, korektory, uniwersalne koloryzujące
kremy kosmetyczne, waciki i bibułki kosmetyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

497204
(220) 2019 03 14
SKOWROŃSKI ERNEST GABRIEL, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
esse essentio CENTRUM RELACJI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 41 coaching w zakresie życia osobistego (life
coaching), usługi szkoleniowe i edukacyjne w dziedzinie life
coachingu, doradztwo zawodowe i coaching (doradztwo
szkoleniowe i edukacyjne), 45 komputerowe usługi randkowe, usługi randkowe przez Internet, agencje matrymonialne,
biura matrymonialne, biuro matrymonialne, usługi internetowe w zakresie umawiania się na randki, swatania i poznawania osób.
497205
(220) 2019 03 14
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA EXOTIC PARADISE
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne,
kosmetyki do stylizacji włosów, wszystkie towary dla kobiet,olejki i płyny do kąpieli i pod prysznic, żele do kąpieli i pod
prysznic, mydła, balsamy do ciała, peelingi do ciała.
(210)
(731)

497206
(220) 2019 03 14
WYROBA JÓZEF FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA
PAKO, Goczałkowice-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAKO OPAKOWANIA z tektury i folii

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 26.15.09, 26.15.11, 27.05.01, 27.05.21,
24.15.13
(510), (511) 16 opakowania kartonowe, karton opakowaniowy, opakowania książek, opakowania na żywność, opakowania na prezenty, materiały do opakowywania, pudła
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opakowaniowe kartonowe, wyściełający papier do opakowań, opakowania z tworzyw sztucznych, szczelne opakowania z tektury, opakowanie na prezenty świąteczne, kartki
do opakowań na prezenty, nieprzepuszczające powietrza
opakowania z papieru, przemysłowe pojemniki opakowaniowe z papieru, drukowane materiały opakowaniowe
z papieru, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu,
materiały opakowaniowe wykonane z tektury, pojemniki opakowaniowe z regenerowanej celulozy, opakowania
na prezenty z tworzyw sztucznych, folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, materiały opakowaniowe
z tworzyw sztucznych do kanapek, materiały opakowaniowe wykonane z papieru z recyklingu, folie z bąbelkami
z tworzywa sztucznego do opakowywania, materiały opakowaniowe wykonane z opartych na minerałach substytutach papieru, materiały amortyzujące lub wyściełające
wykonane z papieru używane jako opakowania, przekładki
do dokumentów, przekładki do zeszytów, tace kartonowe
do pakowania żywności, papierowe podkładki na tacki dentystyczne, karton, rolki kartonowe, pudła kartonowe, pudełka kartonowe, kartony do pakowania, składane pudełka
kartonowe, przemysłowy papier i karton, wystawowe kartonowe pudełka, kartony do dostarczania towarów, pojemniki
kartonowe do pakowania, kartonowe kontenery do pakowania, podstawki pod szklanki z kartonu, wypełnienie z papieru lub kartonu, pudełka kartonowe do użytku domowego, kartonowe pudełka do pakowania, w formie gotowej,
kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, folia,
folie bąbelkowe do pakowania, folie do pakowania artykułów żywnościowych, folie z polipropylenu do pakowania,
folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzyw
sztucznych do pakowania żywności, 20 pudełka z tworzyw
sztucznych, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pudełka do pakowania wykonane z tworzyw sztucznych, pudełka przenośne z tworzyw sztucznych, skrzynki
do pakowania z tworzyw sztucznych, wytłoczki wykonane
z tworzyw sztucznych, tacki z tworzyw sztucznych używane do pakowania żywności, 35 sprzedaż detaliczna lub
hurtowa opakowań kartonowych, kartonów opakowaniowych, opakowań książek, opakowań na żywność, opakowań
na prezenty, materiałów do opakowywania, pudeł opakowaniowych kartonowych, wyściełającego papieru do opakowań, opakowań z tworzyw sztucznych, szczelnych opakowań z tektury, opakowań na prezenty świąteczne, kartek
do opakowań na prezenty, nieprzepuszczających powietrza
opakowań z papieru, przemysłowych pojemników opakowaniowych z papieru, drukowanych materiałów opakowaniowych z papieru, materiałów opakowaniowych wykonanych z kartonu, materiałów opakowaniowych wykonanych
z tektury, pojemników opakowaniowych z regenerowanej
celulozy, opakowań na prezenty z tworzyw sztucznych, folii
przylepnej z tworzyw sztucznych do opakowań, materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych do kanapek,
materiałów opakowaniowych wykonanych z papieru z recyklingu, folii z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, materiałów opakowaniowych wykonanych
z opartych na minerałach substytutach papieru, materiałów
amortyzujących lub wyściełających wykonanych z papieru
używanych jako opakowania, przekładek do dokumentów,
przekładek do zeszytów, tac kartonowych do pakowania
żywności, papierowych podkładek na tacki dentystyczne,
kartonów, rolek kartonowych, pudeł kartonowych, pudełek kartonowych, kartonów do pakowania, składanych
pudełek kartonowych, przemysłowego papieru i kartonu,
wystawowych kartonowych pudełek, kartonów do dostarczania towarów, pojemników kartonowych do pakowania,
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kartonowych kontenerów do pakowania, podstawek pod
szklanki z kartonu, wypełnienia z papieru lub kartonu, pudełek kartonowych do użytku domowego, kartonowych
pudełek do pakowania w formie gotowej, kartonowych pudełek do pakowania w formie składanej, folii, folii bąbelkowej do pakowania, folii do pakowania artykułów żywnościowych, folii z polipropylenu do pakowania, folii z tworzyw
sztucznych do pakowania, folii wodoodpornej z tworzyw
sztucznych do pakowania, folii z tworzyw sztucznych
do pakowania żywności, pudełek z tworzyw sztucznych,
pojemników do pakowania z tworzyw sztucznych, pudełek
do pakowania wykonanych z tworzyw sztucznych, pudełek
przenośnych z tworzyw sztucznych, skrzynek do pakowania
z tworzyw sztucznych, wytłoczek wykonanych z tworzyw
sztucznych, tacek z tworzyw sztucznych używanych do pakowania żywności.
497210
(220) 2019 03 14
LAGUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubcza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁAGUZ
(210)
(731)

Nr ZT19/2019

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) expatax doradztwo podatkowe

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo podatkowe (rachunkowość).
497325
(220) 2019 03 18
BERNAŚ PAWEŁ KRAKOWSKA SZKOŁA AIKIDO,
Kalwaria Zebrzydowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAPIEKANKA I KROPKA

(210)
(731)

(531)
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 8 grabie, grabie do trawników, rączki do narzędzi ręcznych, 21 szczotki, wyroby szczotkarskie, uchwyty
do szczotek, szczotki do trawników, szczotki do szorowania,
szczotki do sprzątania, szczotki do mycia, szczotki i artykuły
szczotkarskie, szczotki do parkietu, szczotki do rozsmarowywania smoły, szczotki do czyszczenia obuwia, szczotki
do celów domowych, szczotki do butów, rączki niemetalowe do szczotek, szczotki do ubrań, zmiotki do kurzu, zmiotki do okruchów, miotły, miotły twarde, miotły do podłogi,
miotły do sprzątania, kije do mioteł niemetalowe, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa artykułów ogrodniczych, grabi,
grabi do trawników, rączek do narzędzi ręcznych, rączek
do wałków malarskich, drążków podwieszanych niemetalowych do wieszania przedmiotów, szczotek, wyrobów
szczotkarskich, uchwytów do szczotek, szczotek do trawników, szczotek do szorowania, szczotek do sprzątania,
szczotek do mycia, szczotek i artykułów szczotkarskich,
szczotek do parkietu, szczotek do rozsmarowywania smoły, szczotek do czyszczenia obuwia, szczotek do celów
domowych, szczotek do butów, rączek niemetalowych
do szczotek, szczotek do ubrań, zmiotek do kurzu, zmiotek
do okruchów, mioteł, mioteł twardych, mioteł do podłogi,
mioteł do sprzątania, wyrobów stolarskich, trzonków drewnianych, drewnianych trzonków lakierowanych, drzewców
do flag.
(210) 497280
(220) 2019 03 18
(731) BOGDAŃSKA KATARZYNA, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) MEDIEN PARTNER RECYKLING
(510), (511) 40 recykling odpadów.
(210)
(731)

497301
(220) 2019 03 18
MIRTCHANOV MONIKA EXPATAX DORADZTWO
PODATKOWE, Warszawa

26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 26.11.13, 26.01.03, 27.05.01,
27.05.05
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne świadczone przez:
bary, restauracje, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki,
pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi cateringowe, usługi mobilnych barów,
usługi mobilnych restauracji, usługi barów typu fast-food
na wynos, usługi restauracji fast-food.
497333
(220) 2019 03 19
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) (znak słowny)
(540) letyxin
(510), (511) 5
preparat
weterynaryjny
zawierający
lewotyroksynę.
(210)
(731)

497381
(220) 2019 03 19
PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Planta Vit

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy chemiczne, nawozy płynne, nawozy posypowe, nawozy organiczne,
mieszanki nawozów, preparaty do nawożenia, podłoża hodowlane dla roślin, torf do uprawy nasion.

Nr ZT19/2019
(210)
(731)
(540)
(540)
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497388
(220) 2019 03 19
SZOSTAK ANDRZEJ GÓRSKA GRAŃ, Poronin
(znak słowno-graficzny)
GG GÓRSKA GRAŃ

(531)

03.04.11, 06.01.02, 06.01.04, 01.01.01, 01.01.04, 26.02.07,
27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów turystycznych, domów wczasowych i moteli, usługi
w zakresie rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania,
obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania (udostępnianie), usługi wynajmowania sal
na sympozja, konferencje, szkolenia, usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
cateringowe.
(210) 497390
(220) 2019 03 19
(731) ŁABOWICZ EDWARD, Kłodzko
(540) (znak słowny)
(540) REVENTON
(510), (511) 28 sprzęt wędkarski.
497427
(220) 2019 03 20
RENTPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RentPlanet Apartaments
(510), (511) 35 usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, 36 zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(210)
(731)

497432
(220) 2019 03 20
RENTPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RentPlanet
(210)
(731)

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, 35 udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości,
wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
zarządzanie nieruchomością, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
hosting stron internetowych.
(210)
(731)

497448
(220) 2019 03 20
WITCZAK KRZYSZTOF SYLWIA, Swarzędz
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SADVA

(531) 26.01.02, 26.01.15, 03.13.01, 27.05.01, 03.13.24
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania
włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty
do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny
do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata
do celów kosmetycznych, 9 artykuły optyczne, urządzenia
i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okularów
i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów,
etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części
do okularów, soczewki do okularów, 14 wyroby jubilerskie,
biżuteria, części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary, zegarki, budziki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz
zawieszki do nich, posągi i figurki wykonane z lub pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, 18 torby podróżne, walizki, walizeczki, torebki, portfele,
parasole i parasolki, wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze,
etui na klucze, komplety podróżne, okładziny i wykończenia
do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, teczki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: kosmetyki,
perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia
szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania
połysku, proszki i płyny do prania oraz zmiękczania tkanin,
środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, artykuły
optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów,
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych,
oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła
kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów,
wyroby jubilerskie, biżuteria, części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby oraz
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary,
zegarki, budziki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane
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z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub
kamieniami i ich imitacjami, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
artykuły papiernicze i biurowe, ozdoby do włosów i garderoby, statuetki, puchary, torby podróżne, walizki, walizeczki, torebki, portfele, parasole i parasolki, wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze, etui na klucze, komplety podróżne, okładziny
i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici,
kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy,
sakiewki, teczki, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa
handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, doradztwo gospodarcze
związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami
franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów,
wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie
programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.
(210) 497450
(220) 2019 03 20
(731) WITCZAK KRZYSZTOF SYLWIA, Swarzędz
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 03.13.01, 03.13.24, 26.01.02, 26.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania
włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty
do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny
do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata
do celów kosmetycznych, 9 artykuły optyczne, urządzenia
i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okularów
i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów,
etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części
do okularów, soczewki do okularów, 14 wyroby jubilerskie,
biżuteria, części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary, zegarki, budziki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz
zawieszki do nich, posągi i figurki wykonane z lub pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, 18 torby podróżne, walizki, walizeczki, torebki, portfele,
parasole i parasolki, wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze,
etui na klucze, komplety podróżne, okładziny i wykończenia
do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, tecz-
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ki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: kosmetyki,
perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia
szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania
połysku, proszki i płyny do prania oraz zmiękczania tkanin,
środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, artykuły
optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów,
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych,
oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła
kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów,
wyroby jubilerskie, biżuteria, części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby oraz
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary,
zegarki, budziki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub
kamieniami i ich imitacjami, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
artykuły papiernicze i biurowe, ozdoby do włosów i garderoby, statuetki, puchary, torby podróżne, walizki, walizeczki, torebki, portfele, parasole i parasolki, wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze, etui na klucze, komplety podróżne, okładziny
i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici,
kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy,
sakiewki, teczki, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa
handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, doradztwo gospodarcze
związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami
franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów,
wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie
programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.
497452
(220) 2019 03 20
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOZILLA

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy lądowe i środki transportu, części i akcesoria do pojazdów, 37 usługi stacji obsługi pojazdów, usługi naprawy i konserwacji pojazdów, usługi myjni
samochodowych.
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(210)
(731)
(540)
(540)
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497513
(220) 2019 03 21
WAŁASZEWSKI KACPER, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Kompas Koordynacyjny
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUALMIG

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 7 spawarki, automatyczne spawarki elektryczne,
elektryczne urządzenia do spawania, maszyny do spawania
łukiem elektrycznym, elektrody do urządzeń spawalniczych,
palniki spawalnicze, urządzenia do spawania laserowego, części zamienne, osprzęt i akcesoria do wymienionych
urządzeń.
497526
(220) 2019 03 21
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Odważny Kazik Monster
(510), (511) 3 maseczki i maski do twarzy.
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 26.05.01, 26.05.10, 26.05.11,
26.03.02, 26.03.04, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.07
(510), (511) 44 usługi fizjoterapii, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, terapia mowy, terapia mowy
i słuchu, usługi medyczne, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, usługi opieki medycznej, usługi pomocy
medycznej.
497519
(220) 2019 03 21
JAWOR ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAWORZANKA
(210)
(731)

(531)

01.15.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.02.07,
26.02.13, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda niegazowana,
woda gazowana, woda aromatyzowana, woda pitna, woda
sodowa, 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, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody
i cukru, napoje zawierające witaminy, napoje aromatyzowane owocami, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone
napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, napoje
na bazie owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi
do sporządzania napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów,
napoje na bazie owoców lub warzyw, preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje owocowe i soki
owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity,
woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje
izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], toniki [napoje nielecznicze],
napoje typu kola [napoje bezalkoholowe].
(210)
(731)

497524
(220) 2019 03 21
POLAK PIOTR TECWELD, Piekary Śląskie

497528
(220) 2019 03 21
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Szalony Gonzo Monster
(510), (511) 3 maseczki i maski do twarzy.
(210)
(731)

497529
(220) 2019 03 21
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Boski Rolf Monster
(510), (511) 3 maseczki i maski do twarzy.
(210)
(731)

497530
(220) 2019 03 21
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Zalotna Baśka Monster
(510), (511) 3 maseczki i maski do twarzy.
(210)
(731)

497531
(220) 2019 03 21
FICEK-KOSIARSKA ANETA MARIA MADURAINVESTMEN, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MADURA
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.10, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
37 budownictwo.
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497533
(220) 2019 03 21
COSMETICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) NAIL TRUCK
(510), (511) 3 sztuczne paznokcie, utwardzacze do paznokci, żel do paznokci, odżywki do paznokci, rozjaśniacze do paznokci, brokat do paznokci, kremy do paznokci, kosmetyki do paznokci, lakiery do paznokci, emalie
do paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, kalkomanie
do ozdabiania paznokci, emulsje do wzmacniania paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania paznokci,
lakiery nawierzchniowe do paznokci, klej do utwardzania
paznokci, zmywacze do paznokci [kosmetyki], preparaty
do kuracji paznokci, papier ścierny do paznokci, podkłady
do paznokci [kosmetyki], proszek do polerowania paznokci, sztuczne paznokcie do stóp, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], odżywki do skórek wokół paznokci,
papier ścierny szmerglowy do paznokci, kleje do mocowania sztucznych paznokci, kleje do przymocowywania
sztucznych paznokci, olejek do skórek wokół paznokci,
krem do skórek wokół paznokci, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], odżywki utwardzające do paznokci
[kosmetyki], podkłady do lakierów do paznokci, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, środki do usuwania
paznokci żelowych, lakiery do paznokci w pisaku, zmywacze do paznokci w sztyfcie, sztuczne paznokcie do celów
kosmetycznych, środki zmiękczające skórki przy paznokciach, środki do usuwania skórek wokół paznokci, lakier
do paznokci do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie
wykonane z metali szlachetnych, proszki do nadawania
kształtu sztucznym paznokciom, preparaty do pielęgnacji
skóry, oczu i paznokci, kleje do sztucznych rzęs, włosów
i paznokci, materiały na powłoki do paznokci u rąk, powłoki
do nadawania kształtu paznokciom u rąk, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach,
44 usługi pielęgnacji paznokci, usługi salonów pielęgnacji
paznokci, usługi pielęgnacji paznokci rąk, salony piękności,
usługi salonów piękności.
(210)
(731)

497534
(220) 2019 03 21
KOCHAŃSKI PIOTR KOCHANSKY MEDIA,
Góra Kalwaria
(540) (znak słowny)
(540) PROCOOKING MEDIA
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, produkcja
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja
materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja reklam kinowych, produkcja reklam
radiowych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych,
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez
przygotowywanie reklam, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, przygotowywanie
dokumentów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie i umieszczanie reklam
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie
(210)
(731)
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reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie reklam,
przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich,
reklama, reklama i marketing, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama w Internecie dla osób
trzecich, reklama zewnętrzna, reklamy kinowe, reklamy
online, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reprodukcja
materiału reklamowego, rozwój kampanii promocyjnych
dla przedsiębiorstw, usługi reklamowe i promocyjne, usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji
towarów, usługi reklamowe, promocyjne i public relations,
zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz
osób trzecich, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
41 doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, edycja
nagrań audio, edycja nagrań wideo, usługi studiów nagrań
w zakresie wideo, edycja zdjęć, fotografia, mikrofilmowanie
dla osób trzecich, montaż filmów, montaż wideo, prezentacja nagrań wideo, produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów animowanych, produkcja filmów dla telewizji,
produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, produkcja
filmów telewizyjnych i kinowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów w celach rozrywkowych, produkcja filmów wideo, produkcja filmów wideo
i DVD, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja
graficznych fragmentów filmowych, produkcja i prezentacja programów radiowych, produkcja konkursów talentów,
produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja
muzycznych filmów wideo, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań
dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań muzycznych,
produkcja nagrań wideo, produkcja nagrań wzorcowych
[master], produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja przedstawień i filmów, produkcja rozrywki audio,
produkcja szkoleniowych filmów wideo, realizacja filmów
w studiach, udostępnianie multimedialnych programów
rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi informacyjne
dotyczące filmów wideo, usługi nagrywania i produkcji
audio, świadczenie usług w zakresie automatycznego nagrywania wideo, usługi produkcji filmów, usługi w zakresie nagrań, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, usługi
w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie nagrań wideo, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań
wideo i filmów, usługi w zakresie produkcji filmów kinematograficznych, usługi w zakresie produkcji filmów wideo,
usługi w zakresie produkcji programów radiowych, usługi
w zakresie nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nagrań
dźwiękowych i rozrywki wideo, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo, usługi związane
z produkcją rozrywki w formie filmów, usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych,
publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, komputerowy skład drukarski [DTP], publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, publikowanie druków w formie
elektronicznej w Internecie, dystrybucja filmów, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie
konkursów, rozrywka filmowa.

Nr ZT19/2019
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497543
(220) 2019 03 21
BARAN KRZYSZTOF, Tęgoborze
(znak słowno-graficzny)
BARAN Systemy Ogrodzeniowe

(531)

29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22,
26.11.02, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 6 bramy metalowe, ogrodzenia metalowe, ogrodzenia z drutu, kosze szańcowe [gabiony] z drutu stalowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

497548
(220) 2019 03 22
ŚLIWIŃSKI ADAM JACEK, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
YANUSH

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

497567
(220) 2019 03 22
POPKOWSKI JAROSŁAW TROPIC, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
PAPARAZZI

(531) 01.01.05, 01.01.09, 27.05.01
(510), (511) 9 łańcuszki i etui do okularów, szkła optyczne
korekcyjne, szkła kontaktowe, lornetki, lunety, lupy, mikroskopy, okulary optyczne, okulary przeciwsłoneczne, okulary
ochronne sportowe, oprawki do okularów, 16 artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, pióra wieczne, długopisy.
(210)
(731)
(540)
(540)

497568
(220) 2019 03 22
POPKOWSKI JAROSŁAW TROPIC, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
Gandano

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 łańcuszki i etui do okularów, szkła optyczne
korekcyjne, szkła kontaktowe, lornetki, lunety, lupy, mikroskopy, okulary optyczne, okulary przeciwsłoneczne, okulary
ochronne sportowe, oprawki do okularów, 16 artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, pióra wieczne, długopisy.
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497581
(220) 2019 03 22
CICHOSZ LUCYNA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE LUCA,
Radostowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) heisberg
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 20.01.03
(510), (511) 20 materace piankowe, sprężynowe, lateksowe,
łóżka i stelaże pod materace, ochraniacze na materace, kołdry, poduszki, łóżka kontynentalne z materacem na ramie
z materacem i topem, ławy, meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, meble, 24 ochraniacze
tekstylne, kapy na łóżka, narzuty na łóżka, osłony do łóżek
dziecięcych, prześcieradła na łóżka, pokrowce i narzuty
na meble.
497601
(220) 2019 03 22
Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.,
Dongguan City, CN
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.13, 16.01.14
(510), (511) 9 słuchawki, słuchawki [zakładane na głowę],
radia [odbiorniki radiowe], słuchawki, obudowy głośników,
wagi łazienkowe, cyfrowe wagi łazienkowe, wagi analizujące
masę ciała, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody
ręczne), urządzenia do komunikacji wewnętrznej, pliki muzyczne do pobierania, publikacje elektroniczne, do pobrania.
497602
(220) 2019 03 22
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 ARLO
(510), (511) 5
odświeżacze
powietrza,
zapachy
samochodowe.

(210)
(731)

497684
(220) 2019 03 25
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WOOZ
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego żywności lub
napojów, usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu
detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)
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497686
(220) 2019 03 25
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LOODWÓZ
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego żywności lub
napojów, usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu
detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)

497700
(220) 2019 03 25
BELLIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CZYTEO
(510), (511) 9 czytniki jako sprzęt do przetwarzania danych,
magnetyczne nośniki danych, przenośne odtwarzacze mediów, urządzenia do nauczania, urządzenia do przetwarzania
informacji, utrwalone na nośnikach informacje i dane, książki
elektroniczne, książki audio, elektroniczne bazy danych, publikacje w formie elektronicznej, książki elektroniczne do pobrania, 16 książki, podręczniki, druki, materiały drukowane,
publikacje drukowane, materiały piśmienne, 35 dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie
informacji gospodarczych i handlowych online, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dostarczanie informacji
dotyczących biznesu, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja oraz produkcja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja
i rozpowszechnianie informacji prasowych za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, ogłoszenia
drobne, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie informacji handlowych i gospodarczych, organizacja
subskrypcji mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji
pakietów informacyjnych, organizacja subskrypcji usług internetowych, prenumeraty dzienników elektronicznych, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio
online za pośrednictwem strony internetowej, promowanie
wydarzeń specjalnych, publikacja treści i materiałów reklamowych online, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi edycji tekstów,
administrowanie programów lojalnościowych obejmujących
zniżki lub zachęty, administrowanie programami wymiany kulturalnej i edukacyjnej, sprzedaż książek i e-booków detaliczna,
hurtowa i za pomocą internetu, a także sprzedaż wysyłkowa,
usługi prenumeraty, sprzedaż audiobooków, sprzedaż e-czytników do czytania e-booków, usługi sklepów detalicznych
online obejmujące magazyny, książki, gazety do pobrania,
udostępnianie baz danych online z możliwością przeszukania obejmujących używane książki oferowane na sprzedaż
i informacje kontaktowe do nabywców/sprzedawców, usługi
promocyjne, mianowicie prowadzenie imprez wprowadzania
produktu na rynek, w celu prezentowania nowych książek,
autorów, wydawców lub sprzedawców detalicznych, usługi
(210)
(731)

Nr ZT19/2019

handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi importowo-eksportowe, usługi mediacji i negocjacji w zakresie transakcji
handlowych, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi w zakresie porównywania cen, usługi subskrypcyjne, w tym usługi
subskrypcji usług telekomunikacyjnych osób trzecich, 41 edukacja, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, publikowanie książek, publikacja elektroniczna on-line książek, usługi
bibliotek elektronicznych, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, wypożyczanie i udostępnianie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie
multimedialne książek, dostarczanie informacji dotyczących
książek, udostępnianie on-line recenzji książek, usługi informacyjne dotyczące książek.
497701
(220) 2019 03 25
HUDY PIOTR ANTONI SALON MODY KALEDONIA,
Brzesko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KALEDONIA
(210)
(731)

(531) 24.09.02, 24.09.05, 24.09.03, 27.05.01
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, alby, apaszki, apaszki [chustki], berety, bezrękawniki, bielizna, bielizna [część garderoby],
bielizna damska, bielizna damska typu body, bielizna dla kobiet, bielizna osobista, bielizna osobista [część garderoby],
bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], biustonosze,
biustonosze bez ramiączek, biustonosze miękkie, nieusztywniane, biustonosze samonośne, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, boa, boa na szyję, body [bielizna], body [odzież], bokserki damskie [bielizna], bolerka, chustki [apaszki], chusty noszone
na ramionach, chusty [odzież], chusty, szale na głowę, czapki
dziane, czapki jako nakrycia głowy, czapki [nakrycia głowy],
czepki damskie, dziecinne, damska bielizna, damskie sukienki
na uroczystości, długa bielizna, długie luźne halki, długie luźne
stroje, długie szale damskie, dolne części ubrań [odzież], etole
z futra syntetycznego, fartuszki, fascynatory [stroiki na głowę],
fulary, fulary [artykuły odzieżowe], galowa odzież wieczorowa,
garnitury, garnitury damskie, garnitury trzyczęściowe [odzież],
gorsety, gorsety [bielizna], gorsety [bielizna damska], gorsety
[odzież, wyroby gorseciarskie], gorsety [tworzące jedną całość
ze stanikiem], gorsety [wyroby gorseciarskie], halki [bielizna],
halki [odzież], halki, półhalki, jednoczęściowa bielizna damska
[body połączone z rajstopami], kamizelki, kamizelki pikowane,
kamizelki puchowe, kamizelki z polaru, kapelusze, karczki koszul, kieszenie do odzieży, kołnierze do sukienek, kołnierzyki
przypinane, kostiumy dla kobiet, kostiumy taneczne, kostiumy teatralne, kostiumy ze spódnicą, krawaty, krótkie haleczki
na ramiączkach, krótkie halki, legginsy, letnie sukienki, luźne
sukienki ciążowe, luźne sukienki o prostym kroju, mankiety,
mantyle, maski na oczy, minispódniczki, mukluki [miękkie
buty eskimoskie], nakrycia głowy, narzutki na ramiona, narzutki na ramiona [odzież], odzież, odzież damska, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież taneczna, odzież wieczorowa,
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla pań, palta,
paski tekstylne, paski z materiału, pasy do wyszczuplania talii,
pasy wyszczuplające [gorsety], pelerynki, peleryny [narzutki],
podwiązki, podwiązki do skarpetek, podwiązki ślubne, półhalki, poncza, pończochy, poszetki, przybrania głowy [woalki], rajstopy, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki
dziane, rękawiczki jako odzież, skarpetki, skórzane sukienki,
spódnice, spódnice plisowane, spódnico-spodenki, spódnico-
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-spodnie, spodnie, stroje dla druhen, stroje do chrztu, stroje
jednoczęściowe, stroje ludowe [odzież], stroje wizytowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki ciążowe,
sukienki do chrztu, sukienki druhen, suknie balowe, suknie
koktajlowe, suknie ślubne, suknie wieczorowe, szale, szaliki,
szelki, woalki, welony, woalki, welony [odzież], wyroby pończosznicze, żakiety z dzianiny, 35 usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie detalicznym, hurtowni, za pomocą katalogów
przesyłanych pocztą lub przez strony internetowe (sklepy
internetowe) lub telesklepy, takich artykułów lub towarów
jak: akcesoria na szyję, alby, apaszki, apaszki [chustki], berety,
bezrękawniki, bielizna, bielizna [część garderoby], bielizna
damska, bielizna damska typu body, bielizna dla kobiet, bielizna osobista, bielizna osobista [część garderoby], bielizna
wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], biustonosze, biustonosze bez ramiączek, biustonosze miękkie, nieusztywniane,
biustonosze samonośne, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami,
boa, boa na szyję, body [bielizna], body [odzież], bokserki
damskie [bielizna], bolerka, chustki [apaszki], chusty noszone
na ramionach, chusty [odzież], chusty, szale na głowę, czapki dziane, czapki jako nakrycia głowy, czapki [nakrycia głowy],
czepki damskie, dziecinne, damska bielizna, damskie sukienki
na uroczystości, długa bielizna, długie luźne halki, długie luźne
stroje, długie szale damskie, dolne części ubrań [odzież], etole
z futra syntetycznego, fartuszki, fascynatory [stroiki na głowę],
fulary, fulary [artykuły odzieżowe], galowa odzież wieczorowa,
garnitury, garnitury damskie, garnitury trzyczęściowe [odzież],
gorsety, gorsety [bielizna], gorsety [bielizna damska], gorsety
[odzież, wyroby gorseciarskie], gorsety [tworzące jedną całość
ze stanikiem], gorsety [wyroby gorseciarskie], halki [bielizna],
halki [odzież], halki, półhalki, jednoczęściowa bielizna damska
[body połączone z rajstopami], kamizelki, kamizelki pikowane,
kamizelki puchowe, kamizelki z polaru, kapelusze, karczki koszul, kieszenie do odzieży, kołnierze do sukienek, kołnierzyki
przypinane, kostiumy dla kobiet, kostiumy taneczne, kostiumy teatralne, kostiumy ze spódnicą, krawaty, krótkie haleczki
na ramiączkach, krótkie halki, legginsy, letnie sukienki, luźne
sukienki ciążowe, luźne sukienki o prostym kroju, mankiety,
mantyle, maski na oczy, minispódniczki, mukluki [miękkie
buty eskimoskie], nakrycia głowy, narzutki na ramiona, narzutki na ramiona [odzież], odzież, odzież damska, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież taneczna, odzież wieczorowa,
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla pań, palta,
paski tekstylne, paski z materiału, pasy do wyszczuplania talii,
pasy wyszczuplające [gorsety], pelerynki, peleryny [narzutki],
podwiązki, podwiązki do skarpetek, podwiązki ślubne, półhalki, poncza, pończochy, poszetki, przybrania głowy [woalki],
rajstopy, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki dziane,
rękawiczki jako odzież, skarpetki, skórzane sukienki, spódnice,
spódnice plisowane, spódnico-spodenki, spódnico-spodnie,
spodnie, stroje dla druhen, stroje do chrztu, stroje jednoczęściowe, stroje ludowe [odzież], stroje wizytowe, sukienka
na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki ciążowe, sukienki
do chrztu, sukienki druhen, suknie balowe, suknie koktajlowe,
suknie ślubne, suknie wieczorowe, szale, szaliki, szelki, woalki,
welony, woalki, welony [odzież], wyroby pończosznicze, żakiety z dzianiny, biżuteria, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki, diamenty, kamienie półszlachetne, klejnoty, kolczyki,
łańcuszki, metale szlachetne surowe lub półprzetworzone,
naszyjniki(biżuteria), obrączki(biżuteria), ozdoby srebrne, perły,
pierścionki(biżuteria), spinki do mankietów, ozdoby srebrne,
perły, pierścionki (biżuteria), kasetki na biżuterię (szkatułki),
szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, wyroby jubilerskie, zapinki do krawatów, zegarki, zegarki z bransoletką, złotnictwo, rzemienie skórzane, skóra, bielizna wchłaniająca pot, bluzy, botki,
buty sznurowane, czapki bez daszka, dziewiarstwo, dżerseje,
getry, gorseciki, kapelusznictwo, kombinezony (odzież), ko-
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stiumy, konfekcja odzieżową, liberie, marynarki, odzież z imitacji skóry, okrycia wełniane lub futrzane z kapturem, parasolki,
płaszcze, rajtuzy, spodnie, swetry, t-shirty, ubrania, ubrania
wierzchnie, artykuły ozdobne do fryzur, błyskotki (hafty), błyskotki do ubrań, broszki, falbany do odzieży, falbany do sukni,
fiszbiny do gorsetów, frędzle, haftki do gorsetów, hafty, ozdoby do kapeluszy nie z metali szlachetnych, kokardy, koronki,
lamówki do odzieży, naramienniki do odzieży, nici złote lub
srebrne do haftowania, opaski do włosów, ornamenty ozdobne do odzieży, ozdoby do obuwia, pasmanteria, pikotki (koronki), spinki do włosów, strusie pióra, sznurki lamówkowe, sznury
do odzieży, taśmy wykończeniowe, wstęgi do dekorowania,
zapięcia do odzieży, zapięcia do ubrań, żaboty (koronkarstwo).
dekoracja wystaw sklepowych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych.
497702
(220) 2019 03 25
TOMASIKIEWICZ ZDZISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
INSTALACYJNO-SERWISOWE TOM-INSTAL, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOM INSTAL DBAMY O CIEPŁO

(210)
(731)

(531) 01.15.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 instalowanie urządzeń sanitarnych, naprawa
instalacji sanitarnych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sieci wodno-kanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacja
instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacja przewodów wodociągowych, budowa instalacji wodociągowych, instalacja
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów
wodociągowo-kanalizacyjnych, podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie wodociągów, usługi doradcze w zakresie
instalacji systemów wodociągowych, usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji wodociągowych, montaż
instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, naprawa systemów kanalizacji, renowacja rur kanalizacyjnych, konserwacja
rur kanalizacyjnych, serwisowanie rur kanalizacyjnych, porady
dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur wodno-kanalizacyjnych, instalacja i naprawa rurociągów, czyszczenie układów wodociągów, czyszczenie instalacji wodociągowych,
odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, czyszczenie
rur kanalizacyjnych, usługi czyszczenia kanalizacji, chemiczne
czyszczenie instalacji sanitarnych, udzielanie informacji, porad
i konsultacji na temat czyszczenia.
497704
(220) 2019 03 25
JASIŃSKA-PIOTROWSKA JUSTYNA
WYGODNADIETA.PL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wygodnadieta.pl Smacznie, zdrowo,
pod Twoje drzwi
(210)
(731)
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(531) 04.05.03, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 żywność dietetyczna, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy żywnościowe, żywność dla diet medycznych, 43 usługi
cateringowe, usługi cateringu dietetycznego, dostarczanie żywności dietetycznej do odbiorców indywidualnych,
usługi w zakresie przygotowania i zaopatrzenia w żywność,
usługi dostarczania gotowych posiłków, usługi zaopatrzenia w zdrową żywność, w tym zestawy kateringowe
i napoje, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, spersonalizowane usługi planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, usługi
zaopatrzenia w żywność na zamówienie, serwowanie dań
na wynos, usługi stałych placówek gastronomicznych,
usługi gastronomiczne świadczone w mobilnych punktach
sprzedaży, usługi lokali gastronomicznych obejmujących
usługi świadczone na miejscu lub na wynos, 44 doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi świadczone przez
dietetyków, poradnictwo żywieniowe.
497707
(220) 2019 03 25
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana 1912 Grześki

(210)
(731)

Nr ZT19/2019

(540) my WEDDING Dream

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, fotografie, periodyki,
kalendarze, katalogi, plakaty, papeteria, publikacje, 35 reklama, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
i reklamowych, usługi w zakresie: agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych: druków, prospektów,
broszur, prenumerata gazet, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
reklamy, 41 publikacje elektroniczne online książek i periodyków, organizacja wystaw w celach związanych z kulturą
i edukacją, usługi edukacyjne, organizacja i prowadzenie
warsztatów, szkoleń, konferencji i konkursów, pokazów,
usługi w zakresie: studia filmowe, produkcja filmów, organizowanie kongresów i konferencji, publikacja książek, organizacja przyjęć, balów, rozrywka, organizowanie loterii.
(210)
(731)
(540)
(540)

497738
(220) 2019 03 26
RYCHLIK DOMINIK BARTOSZ CYRULICY, Tychy
(znak słowno-graficzny)
CYRULICY

(531)

02.09.12, 07.01.20, 14.03.03, 26.01.01, 26.01.11, 26.01.12,
26.01.14, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20, 26.04.22
(510), (511) 3 kosmetyki do brody, kosmetyki do włosów,
kosmetyki do ciała, kosmetyki do twarzy, 44 salon fryzjerski
usługi fryzjerskie.
497739
(220) 2019 03 26
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELLENA ORANŻADA oryginalny smak
(210)
(731)
(531) 26.03.01, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.
497708
(220) 2019 03 25
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Vege Skin Diet
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne,
kosmetyki do stylizacji włosów, wszystkie wymienione towary przeznaczone dla kobiet.
(210)
(731)

(210) 497713
(220) 2019 03 26
(731) MICHALEWICZ TOMASZ BUTTERFLY AGENCY, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
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(531)

08.01.23, 11.03.01, 11.03.02, 11.03.06, 19.03.25, 19.08.07,
26.01.01, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.22, 26.13.25,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 sorbety, lody.

(210) 497742
(220) 2019 03 26
(731) POŁUCHA KAROL OSKAR, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) TEDBI
(510), (511) 28 zabawki.
497745
(220) 2019 03 26
GRUPA CEZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAŁKOWANE
(210)
(731)

(531)

11.01.22, 08.07.25, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18,
29.01.13
(510), (511) 29 pierożki na bazie ziemniaków, placki ziemniaczane, 30 bułki, burrito, cheeseburgery, chipsy, chleb,
chleb bezdrożdżowy, ciasto (masa do pieczenia), gotowe
potrawy na bazie makaronu, grzanki, makaron nitki, makaron rurki, makarony,naleśniki, pielmieni (pierogi z nadzieniem mięsnym), pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli,
pizza, placki, spaghetti, tacos (danie meksykańskie), tortille,
wareniki (pierogi z nadzieniem), 32 koktajle bezalkoholowe,
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające,
owoce (bezalkoholowe napoje z soków), owocowe nektary,
soki, soki warzywne(napoje), 33 koktajle, 43 bary szybkiej
obsługi (snack-bary), restauracje samoobsługowe, usługi
restauracyjne.
497747
(220) 2019 03 26
ZIOPAJA MAGDALENA INSTALMAX HURTOWNIA
HYDRAULICZNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTAL MAX

(210)
(731)

(531)

26.05.01, 26.05.08, 26.05.09, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01,
26.11.09, 26.03.23, 14.03.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 bojlery grzewcze, kotły grzewcze, armatury
grzewcze, instalacje grzewcze, elementy grzewcze, urządzenia grzewcze, piece grzewcze, piece [urządzenia grzewcze],
urządzenia i instalacje grzewcze, instalacje grzewcze na gaz,
urządzenia grzewcze na gaz, urządzenia grzewcze na olej,
urządzenia zasilające kotły grzewcze, przewody do kotłów
grzewczych, urządzenia grzewcze na paliwa stałe, urządzenia sterownicze [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, pompy ciepła, grzejniki [kaloryfery], domowe grzejniki,
grzejniki do pomieszczeń, grzejniki do centralnego ogrzewania, urządzenia kontrolujące temperaturę i reagujące na nią
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[zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, kabiny prysznicowe, panele prysznicowe, instalacje
prysznicowe, prysznice [natryski], węże prysznicowe, baterie
prysznicowe, brodziki prysznicowe, zestawy prysznicowe,
akcesoria do pryszniców, podgrzewacze wody do pryszniców, wanny, wanny do hydroterapii, wanny z natryskiem,
wyposażenie wanien łazienkowych, grzejniki łazienkowe,
umywalki łazienkowe, umywalki wbudowane w szafki umywalki [części instalacji sanitarnych], muszle klozetowe [WC],
urządzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia wentylacyjne, instalacje wentylacyjne, okapy wentylacyjne do kuchni, instalacje wentylacyjne do kuchni, zlewozmywaki, zlewozmywaki kuchenne,
kuchenny sprzęt elektryczny, przybory kuchenne elektryczne, kuchenki, kuchenki elektryczne, kuchenki gazowe, kuchenki indukcyjne, kuchenki mikrofalowe do gotowania,
35 prowadzenie sklepów i hurtowni tradycyjnych oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie następujących towarów:
materiałów instalacyjnych, materiałów do budowy kotłowni,
grzejników, kotłów grzewczych, bojlerów, pomp ciepła, przewodów doprowadzających, wyposażenia łazienek, kabin
prysznicowych, wanien, grzejników łazienkowych, mebli łazienkowych, umywalek, zestawów podtynkowych do instalacji, klimatyzacji, wentylacji, zlewozmywaków kuchennych,
kuchenek, sprzętu i urządzeń AGD.
(210)
(731)
(540)
(540)

497749
(220) 2019 03 26
WÓJCIK MAGDALENA IRMINA, Myszków
(znak słowno-graficzny)
Focus and Fun

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], planowanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie wycieczek
wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przekazywanie
know-how [szkolenia], wypożyczanie sprzętu sportowego
[z wyjątkiem pojazdów], sprawdziany edukacyjne, tłumaczenia, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi trenera osobistego [trening
sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych.
(210) 497756
(220) 2019 03 26
(731) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) METZER
(510), (511) 5 amalgamaty dentystyczne, cementy dentystyczne, chemiczne i farmaceutyczne preparaty dla stomatologii, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
dentystyczne materiały do odcisków, dentystyczne materiały
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ścierne, diagnostyczne materiały stosowane w stomatologii,
kleje do protez dentystycznych, lakiery dentystyczne, lecznicze środki do czyszczenia zębów, leki do celów stomatologicznych, mastyksy dentystyczne, materiały do plombowania
zębów, porcelana na protezy dentystyczne, płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, tampony i waciki do celów
dentystycznych, woski dentystyczne, woski do modelowania
do celów stomatologicznych, 10 aplikatory stomatologiczne,
dentystyczna aparatura i instrumenty, lusterka dentystyczne,
przyborniki i stojaki na strzykawki i aplikatory stomatologiczne,
maski stosowane przez stomatologów, materiały do zszywania, narzędzia stomatologiczne, ochraniacze zębów do celów
dentystycznych, protezy dentystyczne, przyrządy i przybory
dentystyczne, strzykawki stomatologiczne, sztuczne zęby,
sztyfty dentystyczne, urządzenia do użytku w ortodoncji,
wiertła dentystyczne, urządzenia do opracowania i leczenia
kanałów zębowych.
497767
(220) 2019 03 27
GRANPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Dobromir wapno progresywne
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy i preparaty do użyźniania
gleby, nawozy i preparaty nawożenia dolistnego i doglebowego, nawozy rolnicze granulowane, posypowe i pyliste,
nawozy ogrodnicze, preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin.
(210)
(731)

497781
(220) 2019 03 27
BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Młociny Galeria
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki,
materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności
obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz
naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów
biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym koszule, bluzki,
kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności
obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie
nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługo-
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wych i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami:
sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach
działalności usługi w zakresie działalności obiektów biurowych
i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych,
41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary
szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
497784
(220) 2019 03 27
BLUMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUMEDICA

(210)
(731)

(531) 02.01.23, 02.03.23, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, badania rentgenowskie
w celach medycznych, chirurgia plastyczna, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji
ciała i urody, doradztwo w dziedzinie rodzenia, doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo związane ze stomatologią, doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, kliniki medyczne,
konsultacje dentystyczne, konsultacje medyczne, konsultacje
psychologiczne, konsultacje z dziedziny żywienia, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, leczenie w zakresie kontroli wagi
ciała, masaż, ochrona zdrowia, oferowanie terapii laserowej
do leczenia chorób, opieka medyczna i analizy związane
z leczeniem pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej,
planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, pomoc
stomatologiczna, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia,
prowadzenie placówek medycznych, stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, udzielanie informacji na temat
stomatologii, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, usługi dentystyczne, usługi dietetyków, usługi
fizjoterapii, usługi ginekologiczne, usługi lekarskie, usługi medyczne, usługi ortodontyczne, usługi świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

496885, 496888, 496974, 497381, 497767

2

496885, 496888

3

494171, 494172, 496022, 496071, 496557, 496568, 496990, 497205, 497448, 497450, 497526, 497528, 497529,
497530, 497533, 497708, 497738

4

492536, 496954, 496957

5

494171, 494172, 494859, 496010, 496022, 496071, 496106, 496557, 496568, 496986, 497333, 497602, 497704,
497756

6

494963, 494965, 497543

7

497524

8

494530, 495336, 497210

9

492544, 494873, 495752, 495924, 495925, 496472, 496516, 496551, 496556, 496559, 497432, 497448, 497450,
497567, 497568, 497601, 497700

10

494171, 494172, 496010, 496106, 497756

11

494963, 494965, 496221, 496949, 497747

12

496472, 496509, 496578, 497452

14

496551, 496556, 496559, 497448, 497450

16

494631, 494633, 494873, 495752, 496017, 496019, 496551, 496556, 496559, 497206, 497567, 497568, 497700,
497713, 497781

17

494963, 494965, 496885, 496888

18

496843, 497448, 497450

19

492301, 494963, 494965, 495546, 496644, 496679, 496851, 496875, 496885, 496888, 496954, 496957

20

496578, 496954, 496957, 497206, 497581

21

495336, 497210, 497781

24

497581

25

492544, 494873, 495151, 495673, 495752, 496019, 496129, 496551, 496556, 496559, 496843, 497448, 497450,
497548, 497701, 497781

28

494873, 495752, 496019, 497390, 497742

29

491276, 491277, 491278, 494305, 495950, 496970, 496974, 497745

30

491276, 491277, 491278, 494305, 495950, 496970, 496974, 497707, 497739, 497745

32

496268, 496273, 497519, 497745

33

495785, 495787, 495802, 495815, 495816, 496162, 496163, 496165, 497745

34

493033, 494923

35

489061, 492536, 492614, 492947, 492950, 494171, 494172, 494499, 494631, 494633, 494669, 494733, 494873,
495151, 495673, 495752, 496017, 496071, 496213, 496221, 496407, 496509, 496516, 496551, 496556, 496559,
496565, 496644, 496679, 496715, 496788, 497206, 497210, 497301, 497427, 497432, 497448, 497450, 497534,
497684, 497686, 497700, 497701, 497713, 497747, 497781

36

492447, 492536, 494171, 494172, 496019, 496407, 496509, 497427, 497432, 497531, 497781

37

494171, 494172, 495546, 496472, 496509, 496851, 496875, 497452, 497531, 497702

38

492614, 494873, 495752, 496516, 496551, 496556, 496559, 496788

39

492301, 492536, 494171, 494172, 497781

40

489061, 492301, 497280

50
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1

2

41

492544, 492614, 492947, 492950, 494171, 494172, 494363, 494631, 494633, 494669, 494873, 495752, 496017,
496019, 496268, 496273, 496407, 496551, 496556, 496559, 496565, 496788, 496882, 496989, 497204, 497534,
497700, 497713, 497749, 497781

42

489061, 494171, 494172, 494669, 494873, 495752, 496203, 496472, 496565, 496788, 497432

43

490579, 494363, 494625, 494718, 494733, 496268, 496273, 496445, 496882, 497325, 497388, 497684, 497686,
497704, 497745, 497781

44

494171, 494172, 495548, 496261, 497513, 497533, 497704, 497738, 497784

45

494499, 494669, 496788, 497204

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

1994 A
1994 Amber
5G READY
AACAR JAKOŚĆ MA PIERWSZEŃSTWO
allecco kliknij po zdrowie
ALLECCO
APT&right
Aveeo
B’WARZYWIO
Bankier.pl
BARAN Systemy Ogrodzeniowe
BE WARZYWIO
BEJMET QUALITY FIRST
BIELENDA EXOTIC PARADISE
Bielenda Vege Skin Diet
BIOSTREPTA
BLUMEDICA
Boski Rolf Monster
cariboo
CRISTAL
CYRULICY
CZYTEO
Delecta PROSTO Z SERCA MLECZNY KUBEK
z Serca NATURY 100% NATURALNE
SKŁADNIKI POLSKIE MLEKO
Dobromir wapno progresywne
DOLNOŚLĄSKA EKSTRAKLASA
GOSPODARCZA DEG
DUALMIG
DZIKA CZEREŚNIA
DZIKOŚĆ LEŻY W NASZEJ NATURZE
ESKAPADA
esse essentio CENTRUM RELACJI
expatax doradztwo podatkowe
feliks
FIGENE Capital
FLOSLEK LABORATORIUM SKIN
care EXPERT SPHERE-3D
Focus and Fun
FOKUS
FOODPORN bar
GABANO
Gandano
GG GÓRSKA GRAŃ
Goplana 1912 Grześki

496268
496273
496516
496509
492950
492947
494499
496949
491277
492614
497543
491276
489061
497205
497708
494859
497784
497529
496578
494923
497738
497700

GRAFITON
HASCO - LEK HL POLSKA
HASCO-LEK HL
heisberg
HELLENA ORANŻADA oryginalny smak
HISTORIA W CZYSTEJ POSTACI
HP Hotele Polskie
HR EMBASSY
INSTAL MAX
Irena Szewińska
IZOL safe-system
IZOL system
JAWORZANKA
K2 ARLO
KALEDONIA
KARKAS
Kompas Koordynacyjny
kpf Konferencja Przedsiębiorstw
Finansowych w Polsce
KROPLA ZDROWIA
KUCHNIA SMAKU
la Famiglia PIZZERIA
LA LINIA
LEŚNA POZIOMKA
letyxin
LOODWÓZ
LOTOS Mistrzowie w pasach
LovesU picture’s taken
LUDZIE I BOGOWIE
ŁAGUZ
MADURA
MARMED health care
MEDIEN PARTNER RECYKLING
METZER
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY
IM KRYSTYNY JAMROZ W BUSKU-ZDROJU
MIYU
Młociny Galeria
MOSaIC
my WEDDING Dream
NAIL TRUCK
nebusalin
NEONIA
NOSON
Odważny Kazik Monster

496679
494172
494171
497581
497739
495787
494363
496565
497747
496019
494963
494965
497519
497602
497701
496221
497513

495950
497767
496407
497524
495785
495816
492447
497204
497301
496970
492536
496557
497749
495151
496445
495336
497568
497388
497707

494669
496022
494625
494718
496851
495802
497333
497686
496989
496788
495752
497210
497531
496071
497280
497756
496017
496129
497781
496203
497713
497533
496010
496261
496106
497526

52

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

ofpl
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
PIEŚNI LEGIONOWEJ ofpl
OTULIN
P P P PUREST PINE PELLETS
P P P PUREST PINE PELLETS
PAKO OPAKOWANIA z tektury i folii
PAPARAZZI
Patologia Piekielne towarzystwo
pbKing
PIANOBETON
Planta Vit
PlusCard
POLSKI KAPITAŁ WOKULSKI ALKOHOLE
KRAFTOWE BIMBER
POLSKI KAPITAŁ WOKULSKI ALKOHOLE
KRAFTOWE RZEMIEŚLNICZA
POLSKI KAPITAŁ WOKULSKI
PROCOOKING MEDIA
R1
RAJSKIE JABŁKO
RentPlanet Apartaments
RentPlanet
REVENTON
SADVA
SALT HOUSE
SANATORIUM MIŁOŚCI
SATI
SATO
SHIFT SEVEN

2

494633
494631
496986
496954
496957
497206
497567
492544
494305
495546
497381
496213
496163
496162
496165
497534
492301
495815
497427
497432
497390
497448
495548
494873
495925
495924
496472

Nr ZT19/2019
1

SILANO
SiRbud minari S.A.
so.ko
SOVMLEK
SPHERICAL CREAM
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„GÓRNIK” W JAWORZNIE
SUPER TATA
Szalony Gonzo Monster
TEDBI
THE GREAT DAD
THE SUPER DAD
TIKa
TOM INSTAL DBAMY O CIEPŁO
VOZILLA
WAŁKOWANE
WARZYWIARNIA VEGAN BURGER
WARZYWIO
WBIZNES skuteczny marketing
WIEJE
WOOZ
www.sklep-festol.pl
wygodnadieta.pl Smacznie, zdrowo,
pod Twoje drzwi
YANUSH
Zalotna Baśka Monster
ZAPIEKANKA I KROPKA
ZLATNI DUKAT
ŻELOWA TECHNOLOGIA
ŻELOWA TECHNOLOGIA

2

496644
496875
496990
496974
496568
494733
496551
497528
497742
496556
496559
496882
497702
497452
497745
490579
491278
496715
496843
497684
494530
497704
497548
497530
497325
493033
496885
496888

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.
212575
709621
985347
1175021
1185563
1362660
1461042
1461086
1461099
1461155
1461194
1461219
1461231
1461240
1461275
1461277
1461278
1461293
1461299
1461329
1461340
1461342
1461358
1461371
1461406
1461439
1461467
1461474
1461489

T.A. (2019 03 28)
12, 21
ELCOR (2019 02 20)
9
BlueOrchard (2019 04 02)
36
CONGA (2019 03 25)
42
parts2clean (2019 04 04)
16, 35, 41
opinionway (2019 04 03)
35, 38, 42
MISS CLEVER (2019 02 27, 2018 09 11)
3
Snow Beauty (2019 02 05)
CFE: 02.03.01, 27.03.01
25
JOKER (2019 02 13)
9
SAS (2019 01 21)
CFE: 27.05.01
3
KOPHLER (2019 01 21)
12
YETU (2019 01 21)
CFE: 27.05.17
18
premiare (2018 12 06)
CFE: 01.05.06, 27.05.03
25
STIMULIN (2018 11 30)
3
STAGENIUS (2019 03 04)
CFE: 27.05.01
3
Darkflash (2019 03 04)
9
PHOENICS (2019 03 04)
CFE: 26.04.04, 27.05.01, 28.03.00
9
bbar (2019 01 21)
CFE: 26.03.01, 28.03.00
18
maxdivani (2019 02 27)
CFE: 26.03.23, 26.04.04, 27.05.01
20
AMBRE SOLAIRE UV SENSITIVE
3
(2019 02 22, 2018 09 14)
2019 01 04)
CFE: 26.11.01, 28.03.00
32
UV HYDRATE (2019 02 22, 2018 09 14)
3
KOMACHT (2019 02 26)
CFE: 27.05.17
7
2019 02 25)
CFE: 26.04.10, 28.03.00
5
CTRL (2019 02 22)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
42
FIX & FLASH (2018 11 16)
1, 8, 11, 16
MS MONSTERSKIN (2019 02 22)
CFE: 26.04.18, 27.05.22
9
H-TEC (2019 01 21)
CFE: 26.01.03, 27.05.01
7
1 (2019 01 21)
CFE: 02.01.08, 27.07.01, 28.03.00
41

1461510
1461516
1461523
1461579
1461584
1461716
1461816
1461829
1461832
1461840

1461876
1461886
1461894
1461899
1461910
1461945
1461966
1461982
1461988
1461996
1462027

HATOR choose harmony (2019 01 07)
CFE: 26.01.03, 26.13.25,
9, 35
27.05.10, 29.01.13
2019 02 08)
CFE: 26.04.01, 29.01.12
7
2018 11 30, 2018 10 01)
CFE: 21.01.15, 26.15.09
1, 9, 16, 31, 41, 42
DTn (2018 11 21, 2018 10 25)
9, 16, 21, 35,
36, 38, 42
CANNABOOM (2019 03 11, 2019 03 07)
1
EASY PHO (2018 12 26, 2018 10 24)
CFE: 02.03.01, 09.07.25, 26.04.15
30
VIVE LA FRENCH
3
(2019 02 03, 2018 08 16)
2018 10 09)
CFE: 28.05.00
35, 36
SEN SOY PREMIUM (2019 02 20)
CFE: 05.05.16, 27.05.10, 29.01.12
29, 30, 31
PINDUODUO (2019 02 26)
CFE: 02.09.01, 03.09.01, 05.07.13,
9, 35, 42
09.03.05, 09.09.25, 10.03.04, 11.03.04,
26.04.04, 27.05.01, 28.03.00
2018 10 05)
CFE: 26.13.01, 28.03.00, 29.01.12
21
2018 09 13)
CFE: 05.07.02, 24.01.12,
45
24.09.05, 25.01.06
Hanwall (2019 01 09, 2018 10 03)
9, 19, 40
El Coyote (2019 02 28, 2018 10 15)
CFE: 01.15.11, 02.01.01, 10.01.03, 27.05.04
34
GROUP OF COMPANIES RESOURCE
(2018 11 12)
CFE: 26.04.09, 27.05.10, 29.01.12
29
YAO MA ZI (2018 12 17)
CFE: 28.03.00
29, 30, 35, 43
StopMoss (2018 09 14)
CFE: 27.05.02, 29.01.13
6, 35, 37, 42
SEN SOY (2019 02 20)
CFE: 05.05.16, 25.01.06, 29.01.15
29, 30, 31
OKELI (2019 02 26)
CFE: 27.05.01
11
PMC (2018 11 23)
CFE: 26.01.18, 27.05.01
7
smart solutions inside
FARADAY ELECTRONICS (2018 12 07)
CFE: 27.05.10, 29.01.13
9

54
1462064
1462087
1462146
1462190
1462202
1462206

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
OPTER (2019 01 30, 2018 11 30)
9, 42
J.CAF (2018 12 10)
CFE: 27.05.09
5, 16, 21, 29, 30,
32, 33, 35, 40, 43
2019 01 30)
CFE: 28.05.00
16, 30, 35
EcoGarden
6, 8, 27
(2019 02 20, 2018 12 04)
CL KAUSTIK VOLGOGRAD (2018 10 25)
CFE: 26.01.04, 27.05.08,
1, 2, 3, 4, 5, 16,
29.01.03
17, 20, 30
SunExpress bonus (2019 02 07, 2018 12 28)
CFE: 01.03.02, 27.05.10,
35, 36, 39, 41
29.01.12

1462244

1462321

Nr ZT19/2019

B BEST LASHES PROFESSIONAL
(2019 01 21, 2018 11 08)
CFE: 26.01.18, 27.05.10

3, 41, 44

Cleveranto (2019 01 24, 2018 10 23)
CFE: 13.01.17, 27.03.15

9, 16, 38, 41, 42

1462322

CHANEL (2019 02 04, 2018 10 25)

1462349

2019 01 24, 2018 10 23)

CFE: 27.01.01
CFE: 13.01.17
1462350

BUILDING BLOCKS OF SCIENCE
(2018 12 04, 2018 10 01)

14
9, 16, 38, 41, 42
1, 9, 16, 31,
41, 42

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

1461439,

2

1462202

3

1461042,
1462202,

4

1462202

5

1461371,

1461523,

1461584,

1462202,

1462350

1461155,
1462244

1461240,

1461275,

1461329,

1461342,

1461816,

1462087,

1462202

6

1461966,

1462190

7

1461358,

1461474,

8

1461439,

1462190

9

709621,
1461579,
1462350

1461099,
1461840,

11

1461439,

1461988

12

212575,

1461194

14

1462322

16

1185563,
1462321,

17

1462202

18

1461219,

1461439,
1462349,

1461516,

1461996

1461277,
1461894,

1461278,
1462027,

1461467,
1462064,

1461510,
1462321,

1461523,
1462349,

1461523,
1462350

1461579,

1462087,

1462146,

1462202,

1461876,

1462087

1461293

19

1461894

20

1461299,

1462202

21

212575,

1461579,

25

1461086,

1461231

27

1462190

29

1461832,

1461910,

1461945,

1461982,

1462087

30

1461716,

1461832,

1461945,

1461982,

1462087,

1462146,

1462202

31

1461523,

1461832,

1461982,

1462350

32

1461340,

1462087

33

1462087
1461829,

1461840,

1461945,

34

1461899

35

1185563,
1461966,

1362660,
1462087,

1461510,
1462146,

1461579,
1462206

36

985347,

1461579,

1461829,

1462206

37

1461966
1461579,

1462321,

1462349

38

1362660,

39

1462206

40

1461894,

1462087

41

1185563,
1462350

1461489,

1461523,

1462206,

1462244,

1462321,

1462349,

42

1175021,
1462064,

1362660,
1462321,

1461406,
1462349,

1461523,
1462350

1461579,

1461840,

1461966,

56

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
2

1

43

1461945,

44

1462244

45

1461886

1462087

Nr ZT19/2019

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.
483494
494672
493494

SE BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 02 28
BABIŃSKI KRZYSZTOF
2019 04 11
Apple Inc.
2019 04 15

491213
32
487558
30, 43
493359
9

THE SAUL ZAENTZ COMPANY DELAWARE
CORPORATION
2019 04 15
3, 9, 16, 28, 35, 39, 42
LUKÁŠ URBANEC
2019 04 15
1, 7, 9, 11, 35
ANDRZEJEWSKI MARCIN
2019 04 17
16, 35, 41

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1440731

Etat Francais Service des Domaines
2019 04 12

32
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