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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.
460847
(220) 2016 08 29
A.Z. ELEKTRONIK ADRIANA KORCZAK,
ZDZISŁAW KORCZAK SPÓŁKA JAWNA, Belsk Duży
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VINI-TAPE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 2 taśmy antykorozyjne, 16 taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, 17 taśmy do izolacji elektrycznej.
479351
(220) 2017 11 23
POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOTERAPII
INTEGRATYWNEJ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOTERAPII
INTEGRATYWNEJ
(210)
(731)

(210) 484564
(220) 2018 04 09
(731) OLTA K.K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Ignatki
(540) (znak słowny)
(540) DUNESO
(510), (511) 20 meble biurowe, szkolne, kuchenne, zestawy
meblowe, biblioteczki, blaty stołowe, fotele, kanapy, komody,
kredensy, krzesła, ławy, łóżka, materace, otomany, poduszki, regały, sekretery, serwantki, siedzenia, szafy wnękowe, sofy, stoły,
szafy, szafki, szuflady, taborety, toaletki, wałki zagłówki, dekoracje wiszące, drzwi do mebli, dzieła sztuki z drewna, wosku,
gipsu, z tworzyw sztucznych, garderoby, haczyki na ubrania,
haki do zasłon, karnisze do zasłon, kasety do biżuterii, kojce,
lustra, lustra meblowe, lustra łazienkowe, szkło srebrzone, łóżeczka dla dzieci, meble ogrodowe, ramy do obrazów, osłony do kominków, wałki, podgłówki, półki biblioteczne, rolety
okienne, skrzynie, skrzynki na zabawki, słupki dla kotów, stojaki
do butelek, stojaki do ubrań, stojaki do gazet, stojaki na parasole, zasłony dekoracyjne z koralików, zamknięcia do butelek
nie ze szkła, metalu lub gumy, tace niemetalowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

29.01.03, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 26.11.06,
26.11.12, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 41 szkolenie związane z karierą zawodową,
wyznaczanie standardów szkoleń, doradztwa zawodowe
(doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), usługi w zakresie
szkoleń i przygotowania zawodowego, usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), organizowanie
warsztatów psychologicznych i psychoterapeutycznych,
treningi interpersonalne, treningi psychologiczne, biblioteka
[wypożyczalnia książek], wypożyczanie filmów, opracowywanie materiałów szkoleniowych rozprowadzanych podczas
szkoleń z zakresu psychoterapii, 42 działalność naukowa, prace naukowo - badawcze w dziedzinie psychoterapii, 44 psychoterapia, w szczególności psychoterapia integratywna,
doradztwo związane z psychoterapią integratywną, doradztwo związane z psychoterapią, usługi psychoterapeutyczne,
badania w dziedzinie psychoterapii, badania w dziedzinie
psychoterapii integratywnej, przeprowadzanie testów psychologicznych, udzielanie informacji z zakresu psychoterapii,
badania psychologiczne, konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, usługi diagnozy psychologicznej
i psychoterapeutycznej, superwizja (psychoterapia).

487206
(220) 2018 06 18
PRUSZYŃSKI HENRYK HANBUD, Bielsk Podlaski
(znak słowno-graficzny)
MODERNO blachodachówka modułowa

(531) 07.03.11, 07.03.12, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe, blachodachówki, blachodachówki modułowe, panelowe metalowe,
35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz bezpośredniej pokryć
dachowych, akcesoriów do wykończenia i zabezpieczania
dachów, paneli metalowych, usługi w zakresie organizacji
pokazów handlowych, wystaw handlowych i reklamowych
oraz promocji sprzedaży pokryć dachowych, akcesoriów
do wykończenia i zabezpieczania dachów, gąsiorów, organizowanie sprzedaży pokryć dachowych, akcesoriów
do wykończenia i zabezpieczania dachów, w trybie aukcji
i przetargów publicznych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej i Internetu, pokryć dachowych, akcesoriów
do wykończenia i zabezpieczania dachów, billboardów reklamowych, konstrukcji metalowych i ich części, 37 usługi
dekarsko - blacharskie, wykonywanie pokryć dachowych,
obróbki blacharskie, 40 obróbka mechaniczna elementów
metalowych, obróbka metali, obróbka blach: wykrawanie,
wyginanie, cięcie, gięcie, zaginanie, zgrzewanie, spawanie,
lutowanie, trapezowanie, foliowanie blach, zabezpieczanie
(olejenie) blach ocynkowanych.
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(210) 488452
(220) 2018 07 20
(731) OLSZEWSKI MICHAŁ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Kuntersztyn
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane.
(210)
(731)
(540)
(540)
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490421
(220) 2018 09 11
INVENTIVE TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Welon bez spinki
(210)
(731)

489941
(220) 2018 08 30
INSTYTUT FARMACEUTYCZNY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
if

(531)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 5 leki dla ludzi, w tym produkcja substancji czynnych i form gotowych leków, 42 analizy chemiczne, badania
naukowe, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi chemiczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

489942
(220) 2018 08 30
INSTYTUT FARMACEUTYCZNY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
if

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 05.13.01,
05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15,
26.01.18, 26.01.22
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o imprezach rozrywkowych, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizacja imprez rozrywkowych
typu cosplay, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów innych niż
reklamowe, produkcja widowisk, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż reklamowe), usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
494030
(220) 2018 12 19
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) PERSIAN TALE
(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 ma(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 5 leki dla ludzi, w tym produkcja substancji czynnych i form gotowych leków, 42 analizy chemiczne, badania
naukowe, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi chemiczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

489943
(220) 2018 08 30
INSTYTUT FARMACEUTYCZNY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
if

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 5 leki dla ludzi, w tym produkcja substancji czynnych i form gotowych leków, 42 analizy chemiczne, badania
naukowe, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi chemiczne.
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teriałów 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) 494556
(220) 2019 01 08
(731) LIPKO ROMUALD, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) POCAŁUJ MNIE
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
41 usługi rozrywkowe, 43 usługi restauracji, kawiarni, barów,
kafeterii, hoteli, moteli, pensjonatów.
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495959
(220) 2019 02 14
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK ENERGY ORIGINAL PREMIUM BlackMeister
BEER ENERGY

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 01.01.10, 27.01.06,
24.09.01, 26.11.08
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje gazowane,
napoje musujące, syropy do produkcji napojów, esencje
do produkcji napojów, pastylki do produkcji napojów, proszek do wytwarzania napojów, koncentraty napojów, piwo
imbirowe, piwo, piwo słodowe.
495966
(220) 2019 02 15
PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKLEP POLSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPER PRODUKT SP
(210)
(731)

494591
(220) 2019 01 09
MAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mAgma Sieć Hurtowni Elektrotechnicznych

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, elektryczne urządzenia
łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne wzmacniacze
sygnałów dźwiękowych, elektryczne przewody telegraficzne
i telefoniczne, elektryczne urządzenia pomiarowe i sterujące,
instalacje teleinformatyczne, elektryczne panele rozdzielcze
do sieci elektrycznej, aparatura rozdzielczej i sterowniczej
energii elektrycznej, kable i przewody elektryczne, telefoniczne, sygnalizacyjne i do sieci komputerowych, osprzęt,
elementy, akcesoria instalacji elektrycznych, telefonicznych,
sygnalizacyjnych i alarmowych, osprzęt, elementy, akcesoria
instalacji do sieci komputerowych i aparatów elektrycznych,
aparaty i przyrządy elektryczne do pomiarów wartości elektrycznych, bezpieczniki elektryczne, transformatory, skrzynki
instalacyjne jako skrzynki rozdzielcze, baterie elektryczne,
35 usługi sprzedaży hurtowej artykułów i sprzętu elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektrotechnicznego.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 11.07.01
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny lub wosk do podłóg,
aromaty, balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki
kosmetyczne, błyszczyki do ust, brokat do paznokci, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, bądź
nasączone preparatami do usuwania makijażu, bądź nasączane preparatami do czyszczenia, detergenty, inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dyfuzory
z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe bądź ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, farby do włosów, kamień polerski, kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki dla ludzi bądź
zwierząt, kosmetyki do makijażu bądź do pielęgnacji skóry,
kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, kremy wybielające, lakier do włosów bądź do paznokci, mydła, naklejane
ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, olejki do celów
kosmetycznych, olejki eteryczne, ołówki do brwi, papier
do polerowania, pasta do butów, pasty do skór, płyny
do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, pomady do celów
kosmetycznych, preparaty antystatyczne do celów domo-
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wych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji,
preparaty do golenia, preparaty do kąpieli nielecznicze, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odtłuszczania
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty
do samo opalania, preparaty do wywabiania plam, preparaty
kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, roztwory do szorowania, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, suche
szampony, szampony, szampony dla zwierząt, sztuczne paznokcie, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki do czyszczenia zębów, środki do polerowania
podłóg i mebli, środki odświeżające powietrze, środki ścierne
i polerskie, tusze do rzęs, wata do celów kosmetycznych. zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze, bielizna stołowa papierowa, bloki z papieru, broszury, chusteczki do nosa papierowe,
czasopisma, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych,
rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego
do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego
do opakowywania, fotografie wydrukowane. gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty do kolekcjonowania,
inne niż do gier, karty pocztowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, książki, litograficzne dzieła sztuki, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, materiały do modelowania, materiały do pisania, materiały
do rysowania, materiały drukowane, materiały opakowaniowe z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, nalepki, naklejki, niszczarki
do papieru do użytku biurowego, notatniki, obrazy oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty, papier, papier
w arkuszach, pióra i długopisy, plany, podręczniki, prospekty,
przebitki, przybory szkolne, przybory do malowania i rysowania, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka z papieru lub kartonu, reprodukcje graficzne, ręczniki papierowe, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, szyldy z papieru lub z kartonu. tablice z kartonu lub papieru, taśmy, taśmy do użytku biurowego, taśmy
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, torby papierowe, torebki do pakowania z papieru lub
tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne do modelowania,
urządzenia i maszyny do powielania, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wypełnienie z papieru lub kartonu, zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki
pocztowe, 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, drób
nieżywy, dziczyzna, dżemy, filety rybne, galaretki, jaja, jogurt,
kefir, koktajle mleczne, kompoty, kompozycje owoców przetworzonych, konserwowane ryby, konserwowane warzywa,
konserwy rybne, krem na bazie masła, margaryna, marmolada, masło, miąższ owoców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mleczne produkty, mleko, mrożone owoce lub warzywa, napoje mleczne z przewagą mleka, oleje spożywcze,
owoce gotowane, owoce konserwowane lub suszone, owoce w puszkach, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pierożki na bazie ziemniaków, placki
ziemniaczane, płatki ziemniaczane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, ryby, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, sold roślinne do gotowania,
substytuty mleka, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
szynka, śmietana, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, zupy, żywność przy-
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gotowywana z ryb, 30 aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, bułki, chipsy,
chleb, ciasto w proszku, cukier, czekolada, drożdże, esencje
do artykułów żywnościowych inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu,
grzanki, guma do żucia, herbata, herbata mrożona, jogurt
mrożony, kakao, kanapki, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, keczup, krakersy, lody, lód naturalny lub sztuczny,
majonez, makarony, mąka, mięsne sosy, miód, muesli, musy
czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary
inne niż do celów leczniczych, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty. ocet,
owocowe galaretki, papryka, pasty na bazie czekolady, pastylki jako słodycze, pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki,
pizza, placki, płatki kukurydziane, pralinki, produkty spożywcze na bazie zboża, proszek do pieczenia, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy smakowe w rodzaju sosów i marynatów, puddingi, ryż, sago, słodycze, sorbety jako lody. sosy jako przyprawy, sosy do makaronów,
sosy owocowe. sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, syropy i melasa, tapioka, tarty z owocami, tortille, wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zboża, zioła do celów spożywczych, 31 karmy i pasze dla zwierząt, krzewy, kwiaty,
kwiaty suszone do dekoracji, nasiona, owoce cytrusowe
świeże, owoce świeże, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, rośliny, rośliny suszone do dekoracji, sadzonki, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, ściółka dla
zwierząt, warzywa świeże, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna, ziarno do żywienia zwierząt, zioła ogrodowe świeże, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel do wytwarzania
piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje
do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada,
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, napój imbirowy, owocowe nektary,
bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe, soki, soki owocowe
jako napoje, soki warzywne jako napoje, sorbety jako napoje,
syropy do napojów, woda gazowana, woda mineralna, woda
sodowa, woda stołowa, 33 alkohole wysokoprocentowe, alkoholowe ekstrakty, alkoholowe esencje, alkoholowe ekstrakty owocowe, aperitify, brandy, cydr, destylowane napoje,
dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż
na bazie piwa, koktajle, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce,
rum, whisky, wino, wódka, 34 bibułki papierosowe, bloczki
bibułki papierosowej, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, cygara, cygaretki, cygarnice, cygarniczki, fajki, gilotynki do cygar, papierosy, papierosy elektroniczne, papierosy
zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych,
papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy,
przybory dla palaczy, przybory do czyszczenia fajek, środki
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, tabaka, tabakierki, tytoń, pojemniki na tytoń, tytoń do żucia, ustniki do cygar, woreczki
na tytoń, zapalniczki dla palaczy, zapałki, pudełka na zapałki,
zioła do palenia, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w sklepach, supermarketach, hipermarketach, mini - marketach lub usługi sprzedaży wysyłkowej za pomocą katalogów,
poprzez zamówienia za pośrednictwem poczty, środków
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telekomunikacji, lub usługi sprzedaży za pośrednictwem
stron internetowych, reklama, usługi promocji, dystrybucja
materiałów reklamowych i promocyjnych, usługi prezentowania towarów, usługi marketingu bezpośredniego, badania
rynku, marketing, dystrybucja próbek, organizacja i zarządzanie programami promocyjnymi i motywacyjnymi, przechowywanie i odzyskiwanie informacji w zakresie handlu
detalicznego i hurtowego, aranżacja towarów i aranżacja towarów na pólkach, kontrola towarów, kontrola zapasów, projektowanie opakowań dla handlu, merchandising towarów,
usługi administrowania w działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania także w dziedzinie rozwiązań dotyczących franczyzy, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, dekoracja wystaw sklepowych,
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek,
druków, prospektów, broszur, prenumerata gazet dla osób
trzecich, 39 dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja gazet, paczek
i przesyłek, informacja o składowaniu i transporcie, usługi kierowcy, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, pakowanie produktów, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie, spedycja, informacja
o transporcie, usługi kurierskie, wynajmowanie garaży, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie pojazdów, 41 doradztwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, kształcenie praktyczne, pokazy, nauczanie organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie i franczyza w zakresie własności intelektualnej.
496028
(220) 2019 02 18
LPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WATERLANE ISLAND

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 07.01.08
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy dotyczącej nieruchomości, w tym nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych świadczone na rzecz osób trzecich, oraz świadczone
na rzecz osób trzecich usługi w zakresie promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, wszystkie powyższe z wyłączeniem usług polegających na organizowaniu targów,
wystaw, konferencji i zebrań o charakterze biznesowym, handlowym, reklamowym i komercyjnym, 36 usługi dotyczące
nieruchomości nieujęte w innych klasach, obrót nieruchomościami, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
doradztwo w zakresie dotyczącym nieruchomości, w tym
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dotyczące inwestowania w nieruchomości, obrotu nieruchomościami oraz doradztwo związane z finansowaniem
inwestycji w nieruchomości, organizowanie finansowania
zakupu nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi w zakresie najmu lub dzierżawy
nieruchomości, w tym nieruchomości budynkowych i lokalowych, ocena, szacowanie i wycena nieruchomości, usługi
w zakresie inwestowania w nieruchomości, pomoc w nabywaniu nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, 39 usługi transportowe nieujęte
w innych klasach, transport osób i rzeczy, wynajmowanie
garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie powierzchni
i obiektów magazynowych.
496132
(220) 2019 02 19
BOCA A BOCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) c p

(210)
(731)

(531)

26.01.02, 26.01.09, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
dotyczące towarów z branży gastronomicznej, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi programów promocyjnych, zarządzanie w działalności handlowej,
dostarczanie informacji gospodarczych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi internetowego serwisu promocyjnego dotyczącego towarów z branży
gastronomicznej, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 43 prowadzenie
restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów przekąskowych, barów sałatkowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, stołówek, usługi gastronomiczne i cateringowe, przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce
konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, organizowanie przyjęć okolicznościowych, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, koncerty,
konferencje, pokazy, wystawy, prowadzenie sieci punktów
gastronomicznych na zasadzie franczyzy, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana
w Internecie.
496137
(220) 2019 02 19
BOCA A BOCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) casa pablo creative spanish cuisine

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
dotyczące towarów z branży gastronomicznej, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi programów promocyjnych, zarządzanie w działalności handlowej,
dostarczanie informacji gospodarczych, dystrybucja mate-
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riałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi internetowego serwisu promocyjnego dotyczącego towarów z branży
gastronomicznej, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 43 prowadzenie
restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów przekąskowych, barów sałatkowych, barów szybkiej obsługi, bufetów,
stołówek, usługi gastronomiczne i cateringowe, przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, organizowanie przyjęć okolicznościowych, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, wystawy, prowadzenie sieci punktów gastronomicznych
na zasadzie franczyzy, informacja gastronomiczna, informacja
o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.
496139
(220) 2019 02 19
BOCA A BOCA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAPAS gastrobar

(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.06, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
dotyczące towarów z branży gastronomicznej, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi programów promocyjnych, zarządzanie w działalności handlowej,
dostarczanie informacji gospodarczych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi internetowego serwisu promocyjnego dotyczącego towarów z branży
gastronomicznej, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 43 prowadzenie
restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów przekąskowych, barów sałatkowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, stołówek, usługi gastronomiczne i cateringowe, przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce
konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, organizowanie przyjęć okolicznościowych, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, koncerty,
konferencje, pokazy, wystawy, prowadzenie sieci punktów
gastronomicznych na zasadzie franczyzy, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana
w Internecie.
496911
(220) 2019 03 11
EUROPANELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROPANELS
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.03,
26.11.12, 07.03.11
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne
metalowe konstrukcje budowlane, płyty warstwowe budowlane, płyty warstwowe kompozytowe w okładzinach
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metalowych i/lub elastycznych, płyty i panele w okładzinach
metalowych i/lub elastycznych, płyty warstwowe w okładzinach metalowych do produkcji bram, płyty metalowe: ścienne (zewnętrzne i wewnętrzne), dachowe, sufitowe, bramy,
drzwi, okna metalowe, materiały budowlane pokrywane
metalem, blachy budowlane, blacha trapezowa, metalowe
okładziny i osłony, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy,
drobne wyroby metalowe, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe pojemniki
i artykuły do transportu i pakowania, statuetki i dzieła sztuki
z metali nieszlachetnych, kable, druty i łańcuchy, z metalu,
nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, architektoniczne
elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, okucia metalowe, rury i rurki metalowe,
17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, plomby,
uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały dźwiękochłonne, artykuły i materiały elektroizolacyjne, artykuły i materiały
ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, artykuły i materiały termoizolacyjne, materiały wypełniające, uszczelniające, materiały Izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, materiały
izolacyjne stosowane w dekarstwie, materiały ciepłochronne, materiały dźwiękoszczelne, folie izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków, izolacyjne materiały ognioodporne, budowlane materiały o właściwościach paraizolacyjnych,
budowlane materiały wiatroizolacyjne, zaprawy izolacyjne,
włókniny i tkaniny izolacyjne, maty izolacyjne, wełna mineralna [materiał izolacyjny], płyta izolacyjna wykonana z wełny
mineralnej, wełna szklana do użytku jako materiał izolacyjny, wełna mineralna, 27 pokrycia ścian i sufitów, wykładziny
podłogowe, płytki wykładzinowe, linoleum,maty, dywany,
dekoracje ścienne (nietekstylne), obicia ścienne (nie z materiałów tekstylnych), pokrycia ścienne, ścienne materiały wykończeniowe (nietekstylne), wyściełane okładziny ścienne,
sufitowe i podłogowe.
(210) 496982
(220) 2018 07 16
(731) Tequila Sauza, S. DE R.L. DE C.V., Tequila, MX
(540) (znak słowny)
(540) HORNITOS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, tequila.
497163
(220) 2019 03 14
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) pzu cash
(510), (511) 35 zarządzanie biznesowe platformą internetową umożliwiającą prezentowanie, wybór ofert usług finansowych i bankowych oraz zawieranie umów pożyczki, udostępnianie informacji handlowych, zarządzanie biznesowe
platformą internetową umożliwiającą prezentacje, porównywanie, wybór ofert usług finansowych lub bankowych
przez klientów detalicznych oraz zawieranie umów pożyczki,
informacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, działalność
finansowa, działalność monetarna, majątek nieruchomy,
usługi finansowe, usługi bankowe, doradztwo finansowe,
pożyczki, udzielanie pożyczek, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo
inwestycyjne, usługi w zakresie czynności powierniczych,
zarządzanie funduszami powierniczymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, zarządzanie
(210)
(731)
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towarzystwami i funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami emerytalnymi, usługi prowadzenia Indywidualnych Kont
Emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu
na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy
inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe, leasingowe i factoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy,
obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat
terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie
operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji
i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie
lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie
i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie
obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie
i uczestniczenie w konsorcjach bankowych, dokonywanie
obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych
banków określonych czynności bankowych, wykonywanie
czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych,
wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów
ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, opracowywanie informacji
statystycznych z branży finansowej i bankowej, 38 zapewnianie dostępu do platformy internetowej umożliwiającej
prezentowanie, wybór ofert usług finansowych i bankowych oraz zawieranie umów pożyczki, zapewnianie dostępu
do platformy internetowej umożliwiającej prezentacje, porównywanie, wybór ofert usług finansowych lub bankowych
oraz zawieranie umów pożyczki, 42 udostępnianie platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie, wybór ofert
usług finansowych i bankowych zawieranie umów pożyczki,
hosting platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie, wybór ofert usług finansowych i bankowych oraz zawieranie umów pożyczki, udostępnianie platformy internetowej
umożliwiającej prezentacje, porównywanie, wybór ofert
usług finansowych lub bankowych przez klientów detalicznych oraz zawieranie umów pożyczki, udostępnianie informacji handlowych, informacja o ww. usługach.

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 25 suknie ślubne, suknie wieczorowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line): sukien ślubnych
i sukien wieczorowych, reklama, reklama radiowa, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama internetowa, 40 usługi krawieckie, szycie na miarę sukien ślubnych
i wieczorowych, 42 projektowanie ubrań, projektowanie
sukien ślubnych i wieczorowych, 45 wypożyczanie sukien
ślubnych i wieczorowych.

497187
(220) 2019 03 14
PUSTELAK-WIECH KATARZYNA ESTERA F.P.U.H.,
Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Estera

(210)
(731)

(210)
(731)

497191
(220) 2019 03 14
GABZDYL ANDRZEJ, KUREK PAWEŁ, WOJTAL
WŁODZIMIERZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ELTE-S SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELTE-S

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.13.25
(510), (511) 42 projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
digitalizacja dokumentów jako skanowanie, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów,
hosting serwerów, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych,
oprogramowanie jako usługa, powielanie oprogramowania
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie
miejsca na serwerach w formie stron internetowych, usługi
doradcze w zakresie technologii informacyjnej, usługi graficzne, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, wypożyczanie i hosting serwerów, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
497196
(220) 2019 03 14
CEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paclan For Nature 100% RECYCLED

Nr ZT27/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531)

29.01.14, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.11,
26.11.02, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16,
26.01.17, 26.01.18, 26.01.21, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05,
26.04.12, 26.04.18, 26.04.22, 24.17.05, 24.17.07, 24.17.19
(510), (511) 6 folia aluminiowa, folia metalowa do gotowania,
pojemniki z folii aluminiowej, 16 torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, folia spożywcza, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności,
torebki na kostki lodu, papierowe torebki na kanapki, torebki
z papieru na artykuły żywnościowe, torebki do gotowania
w kuchniach mikrofalowych, torebki do pieczenia z tworzyw
sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na pieluszki jednorazowe, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt
domowych, torebki z tworzyw sztucznych na pieluchy i artykuły higieniczne, plastikowe torebki do przechowywania
żywności do użytku domowego, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych
do usuwania odchodów zwierząt domowych, worki na śmieci, worki i torby papierowe, papierowe worki na odpadki spożywcze do użytku domowego, ściereczki z celulozy, ściereczki
do twarzy z papieru, filtry do kawy papierowe, bibuła filtracyjna, papier do pieczenia, pergamin do pieczenia, uniwersalne
woreczki z tworzyw sztucznych, torby papierowe, podstawki
papierowe, papierowe chusteczki toaletowe, serwetki papierowe, ręczniki papierowe, papier toaletowy, 21 pojemniki
do stosowania w gospodarstwie domowym i w kuchni, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szmatki i ściereczki do czyszczenia, ściereczki do szorowania, ściereczki do kurzu, ściereczki do szyb, ściereczki do polerowania, ściereczki
do przecierania okularów, ściereczki ochronne do prasowania,
ściereczki do zmywania naczyń, ściereczki do nadawania połysku [nieścierne], ściereczki antystatyczne do użytku domowego, biodegradowalne tacki, gąbki kuchenne, gąbki toaletowe,
gąbki czyszczące, pakuły czyszczące, rękawice do czyszczenia
do użytku domowego, ścierki z mikrowłókien do czyszczenia,
szmatki bezkłaczkowe do czyszczenia, zmywaki do naczyń,
zmywaki druciane do czyszczenia, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawice gumowe do użytku domowego,
wata stalowa [czyściki], talerze papierowe, naczynia biodegradowalne, naczynia jednorazowego użytku.
(210)
(731)
(540)
(540)

497217
(220) 2019 03 15
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki
(znak słowno-graficzny)
JEDZ naturalne

(531) 05.03.15, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny
i ich mieszanki, napoje i przetwory mleczne.
(210) 497270
(220) 2019 03 18
(731) TYTZ ARTUR ARIMAR, Kałęczyn
(540) (znak słowny)
(540) icarp.pl
(510), (511) 28 gry, zabawki, przyrządy gimnastyczne i sportowe, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do tenisa
piłki, piłki sportowe, piłki do gier, piłki golfowe, piłki tenisowe, piłki do koszykówki, ochraniacze na piszczele, kolana,
łokcie i kostki do celów sportowych, rękawice sportowe,
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rakiety do gry w tenisa stołowego, kije do krykieta, kije golfowe, rakiety do badmintona i squasha oraz ich części, torby
na przyrządy sportowe, specjalnie dopasowane torby i pokrowce na rakiety tenisowe, rakietki do tenisa stołowego,
rakietki do badmintona, rakiety do squasha, rakiety do krykieta, kije golfowe i hokejowe, siatki do celów sportowych,
siatki do bramek i siatki do gry w piłkę, taśmy do imprez
sportowych, wyposażenie wędkarskie, sprzęt oraz osprzęt
wędkarski, wędki do łowienia, wędziska i przynależne pokrowce, kołowrotki, żyłki, żyłki przyponowe, linki oraz sznury wędkarskie przypony, haki, haczyki wędkarskie, sztuczne
przynęty wędkarskie, zanęty wędkarskie, błystki wahadłowe
i obrotowe, rippery, pikleryl woblery, twistery, spławiki, ciężarki wędkarskie, podbieraki wędkarskie, sadze wędkarskie,
pudełka wędkarskie, podpórki wędkarskie, stojaki na wędki, krzesełka wędkarskie, elektroniczne wskaźniki brania
do użytku w wędkarstwie, harpuny do użytku w rybołówstwie, sygnalizatory wędkarskie, skrzynki na sprzęt wędkarski,
futerały do wędek, sportowe torby wędkarskie, wskaźniki
brania dla wędkarstwa, czujniki brania, alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku w wędkarstwie, pasy
wędkarskie, koszyki wędkarskie, nadmuchiwane pływadełka
dla wędkarzy, urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich,
mechanizmy do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy paternoster [sprzęt wędkarski], 35 usługi merchandisingu,
przygotowywanie materiałów reklamowych i merchandisingowych dla osób trzecich, usługi doradztwa w zakresie
public relations, badania w zakresie public relations, usługi
badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy,
szkolenia z zakresu public relations, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations,
usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej, radiowej,
telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów
i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, doradztwo w zakresie reklamy, tworzenie,
wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych
(koszulki, kubki), organizowanie i obsługa - handlowych lub
reklamowych wystaw, giełd i targów, zawodów sportowych,
organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów
i wystaw, usługi menedżerskie dla sportowców, udostępnianie informacji z wykorzystaniem baz danych dotyczących
bieżących wydarzeń politycznych, gospodarczych i sportowych, usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, organizacja wystaw dla biznesu
lub handlu w tym e-handlu, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, w tym usługi sprzedaży za pomocą sklepu internetowego i usługi sprzedaży wysyłkowej, następujących
towarów: odzież, bielizna osobista, kostiumy kąpielowe, koszulki, krawaty, szlafroki, wyroby pończosznicze, skarpetki,
nakrycia głowy, nauszniki, paski, daszki przeciwsłoneczne,
obuwie, obuwie sportowe, obuwie wędkarskie, odzież sportowa i treningowa, odzież z nadrukami reklamowymi, odzież
wędkarska, wodery, kombinezony, kamizelki wędkarskie,
kombinezony wypornościowe, kurtki i płaszcze wędkarskie,
wiatrówki, spodnie wędkarskie, płaszcze i komplety przeciwdeszczowe, bielizna termoaktywna, rękawiczki wędkarskie, czapki, kominiarki, kapelusze, pasy wędkarskie, ręczniki
wędkarskie, okulary polaryzacyjne, latarki, echosondy, preparaty na komary, kleszcze, noże, obcinaczki, szczypce, cążki,
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rozwieracze wędkarskie, ostrzałki, kosy wędkarskie, parasole,
namioty, gry, zabawki, przyrządy gimnastyczne i sportowe,
artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do tenisa piłki, piłki sportowe, piłki do gier, piłki golfowe, piłki tenisowe, piłki
do koszykówki, ochraniacze na piszczele, kolana, łokcie i kostki do celów sportowych, rękawice sportowe, rakiety do gry
w tenisa stołowego, kije do krykieta, kije golfowe, rakiety
do badmintona i squasha oraz ich części, torby na przyrządy
sportowe, specjalnie dopasowane torby i pokrowce na rakiety tenisowe, rakietki do tenisa stołowego, rakietki do badmintona, rakiety do squasha, rakiety do krykieta, kije golfowe
i hokejowe, siatki do celów sportowych, siatki do bramek
i siatki do gry w piłkę, taśmy do imprez sportowych, wyposażenie wędkarskie, sprzęt oraz osprzęt wędkarski, wędki
do łowienia, wędziska i przynależne pokrowce, kołowrotki,
żyłki, żyłki przyponowe, linki oraz sznury wędkarskie przypony, haki, haczyki wędkarskie, sztuczne przynęty wędkarskie,
zanęty wędkarskie, błystki wahadłowe i obrotowe, rippery,
pikleryl woblery, twistery, spławiki, ciężarki wędkarskie, podbieraki wędkarskie, sadze wędkarskie, pudełka wędkarskie,
podpórki wędkarskie, stojaki na wędki, krzesełka wędkarskie,
elektroniczne wskaźniki brania do użytku w wędkarstwie,
harpuny do użytku w rybołówstwie, sygnalizatory wędkarskie, skrzynki na sprzęt wędkarski, futerały do wędek, sportowe torby wędkarskie, wskaźniki brania dla wędkarstwa: czujniki brania, alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę
do użytku w wędkarstwie, pasy wędkarskie, koszyki wędkarskie, nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, urządzenia
do zarzucania żyłek wędkarskich, mechanizmy do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy paternoster [sprzęt
wędkarski].
497279
(220) 2019 03 18
ZINN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZPROWIZJI

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, analiza
rynku, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, dystrybucja ogłoszeń reklamowych,
gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja ogłoszeń reklamowych
do wykorzystania w formie stron internetowych, komputerowe zarządzanie bazami danych, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklama banerowa, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama online poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w internecie dla
osób trzecich, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, rozpowszechnianie
reklam na rzecz osób trzecich przez internet, rozpowszechnianie reklam poprzez internet, rozpowszechnianie reklam
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych,
systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, udostępnianie biznesowych informacji statystycznych,
udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w internecie,
udostępnianie informacji handlowych, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w internecie,
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na rekla-
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mę towarów i usług, udostępnianie powierzchni reklamowej,
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach
elektronicznych, udostępnianie skomputeryzowanych informacji handlowych, usługi konsultingowe w zakresie
marketingu internetowego, usługi reklamowe dotyczące
nieruchomości, usługi reklamowe za pośrednictwem internetu, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zestawianie danych w komputerowych bazach
danych, 36 agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami,
doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo
w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], finansowanie nieruchomości, inwestowanie
w nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, ocena
nieruchomości [wycena], organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie wynajmu nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości),
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, przetwarzanie
transakcji płatniczych za pośrednictwem internetu, udostępnianie informacji finansowych online, udzielanie informacji
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem internetu, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości,
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji pośrednictwa
nieruchomości mieszkaniowych, usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi
nabywania nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi w zakresie
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, wycena budynków, wycena i zarządzanie nieruchomościami,
wynajem nieruchomości, 38 elektroniczna wymiana danych
przechowywanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci
komputerowych oraz internetu, transmisja danych przez
internet, udostępnianie forów internetowych online, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi
komputerowych tablic ogłoszeń, usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platform i portali w internecie i innych mediach, usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali internetowych, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, 41 edukacja online z komputerowej bazy danych
lub za pomocą internetu czy ekstranetów, publikowanie
czasopism internetowych, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie
publikacji online [nie do pobrania], udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub internetu publikacji, które mogą
być przeglądane, udzielanie informacji edukacyjnych online
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, 42 hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron
internetowych, hosting stron internetowych, oględziny nie-
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ruchomości, projektowanie stron internetowych w celach
reklamowych, tworzenie platform komputerowych na rzecz
osób trzecich, tworzenie stron internetowych, udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach
do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych.
497299
(220) 2019 03 18
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seni man DERMATOLOGICALLY TESTED
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.13.25
(510), (511) 5 wkładki urologiczne dla mężczyzn (artykuły
higieniczne).
497323
(220) 2019 03 18
BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRADYCYJNA RECEPTURA KUFLOWE MOCNE
MOCNO WARZONE CENIONE PRZEZ SMAKOSZY

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 25.01.15, 11.03.03, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 32 piwo, drinki na bazie piwa, preparaty do produkcji napojów.
497324
(220) 2019 03 18
SOLAR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S+

(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach
oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż
wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: metalowe
akcesoria i części do urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych, chłodniczych
i odpylających, metalowe elementy instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych, chłodniczych
i odpylających, metalowe przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, metalowe: przewody giętkie i elastyczne, rury, kanały, kanały wentylacyjne, kształtki, przepustnice, czerpnie
i wyrzutnie dachowe, filtry i obudowy filtrów, króćce, tłumiki, zawory nawiewne i wyciągowe, podstawy dachowe, akcesoria kominowe, klapy przeciwpożarowe, klapy dymowe,
skrzynki rozprężne, nawiewniki, anemostaty, kratki, zawory,
dysze, obejmy, opaski, opaski zaciskowe, elementy kotwiące,
pręty gwintowane, kształtowniki, kształtowniki do instalacji
wentylacyjnych, profile, narożniki, kolana, trójniki, redukcje,
zaślepki, sztucery, nyple, mufy, mechanizmy przepustnic,
bramy metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, dachówki metalowe, dachy i daszki metalowe,
drzwi, futryny i okna metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, nadproża metalowe, ogrodzenia metalowe, schody
metalowe, słupy i kominy metalowe, budowlane materiały
metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne, grzewcze, sanitarne, chłodnicze,
odpylające, urządzenia do oświetlania, wytwarzania pary,
suszenia, zaopatrzenia w wodę, wentylatory, klimatyzatory,
agregaty wentylacyjne, wywietrzaki, kurtyny powietrzne,
pompy ciepła, zawory powietrzne, nagrzewnice powietrza,
aparaty grzewczo-wentylacyjne, regulatory, zestawy rozruchowe do instalacji klimatyzacyjnych, centrale rekuperacyjne,
kolektory słoneczne, materiały uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, uszczelki do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, taśmy izolacyjne, izolacje techniczne z tworzyw
sztucznych, balustrady, belki metalowe, beton, betonowe
elementy budowlane, boazerie, bramy niemetalowe, drewno
budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, szkło, płyty niemetalowe, cegła, dachówka, drzwi, futryny i okna niemetalowe, rury giętkie niemetalowe, przewody niemetalowe
do wentylacji, klimatyzacji, kanalizacji, ogrzewania, wody,
rury drenażowe niemetalowe, rury spustowe, rury sztywne
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, budynki
przenośne niemetalowe, usługi w zakresie promocji towarów,
marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach
w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, 37 usługi napraw budowlanych, usługi budowlane
w szczególności przebudowa lub remont, usługi budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych oraz wielorodzinnych,
usługi budowlane związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, usługi budowlane
związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej,
usługi rozbiórki i przygotowania terenu pod budowę, roboty
ziemne, usługi w zakresie wykończeniowych robót budowlanych, w tym tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej,
posadzkarstwo, tapetowanie, malowanie, szklenie, układanie płytek ceramicznych podłogowych i ściennych, układnie
pokryć dywanowych i parkietów, cyklinowanie podłóg, zewnętrzne mycie budynków, usługi w zakresie specjalistycznych robót budowlanych, w tym wykonywanie konstrukcji
i pokryć dachowych, instalowanie rynien i rur spustowych,
budowa fundamentów, zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, dźwiękochłonnych, systemów
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oświetleniowych, usługi wznoszenia konstrukcji z cegieł,
kamienia i innych materiałów budowlanych, roboty podpowierzchniowe, usługi instalacyjne, wykonywanie, uruchamianie, montaż, rozruch, konserwacja, remonty, serwis oraz
naprawa instalacji i urządzeń: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chłodniczych, grzewczych, sanitarnych, odpylających,
elektrycznych, montaż automatyki sterowniczej do central
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do wentylacji, ogrzewania
i chłodzenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

497362
(220) 2019 03 19
KROPIELNICKA BEATA, Krasnystaw
(znak słowno-graficzny)
PIZZERIA MEWA

(531) 29.01.15, 09.01.10, 03.07.09, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 świeża pizza.
(210)
(731)
(540)
(540)

497474
(220) 2019 03 20
GŁUCH WOJCIECH, Iwiny
(znak słowno-graficzny)
QUERIA energy for slimming

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.24, 05.03.02, 05.03.13, 05.03.14, 26.05.01,
26.05.15, 26.05.18, 26.05.22, 25.07.23
(510), (511) 5 suplementy diety, 32 napoje bezalkoholowe.
(210) 497620
(220) 2019 03 24
(731) GAJEWSKI FRYDERYK KOSMA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HAINEMAN
(510), (511) 35 reklama i marketing, 41 produkowanie
filmów.
497706
(220) 2019 03 25
FABRYKA BRONI ŁUCZNIK-RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) FB FABRYKA BRONI

(531) 26.03.01, 26.03.05, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 8 biała broń, wyroby nożownicze, bagnety,
boczna broń inna niż palna, maczety, maczugi, pałki, noże
myśliwskie, sztylety, miecze, szable, scyzoryki ostrza do broni, repliki broni ręcznej, pasy do narzędzi ręcznych, uchwyty
i obsady do narzędzi ręcznych, pochwy na szable, inne osłony na broń ręczną, 9 stanowiska badawcze do broni palnej,
oprogramowanie komputerowe dotyczące broni, urządzenia kontrolne, pomiarowe, do ratowania życia, sygnalizacyjne, odzież ochronna chroniąca przed wypadkami i urazami,
hełmy, kamizelki i osłony kuloodporne, odłamkoodporne
i nożoodporne, 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa,
broń wyczynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń rekreacyjna, broń pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft Gun),
broń gazowa, broń reprezentacyjna, karabinki, subkarabinki,
karabinki wyborowe, karabinki maszynowe, karabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe, karabiny maszynowe, karabiny-granatniki, ciężkie karabiny maszynowe,
wielkokalibrowe karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny
maszynowe, ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety
sygnałowe, strzelby, części zamienne do broni, akcesoria oraz
wyposażenie do broni, amunicja do broni, granaty, kabury
na pistolety, repliki broni palnej, 16 materiały drukowane,
instrukcje, publikacje, plakaty, afisze, materiały szkoleniowe,
książki, kalendarze, fotografie, foldery reklamowe, katalogi wszystkie dotyczące broni, 28 zabawki imitujące broń ręczną
lub palną, 35 organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
pośrednictwo w sprzedaży w zakresie broni i akcesoriów
do broni, 37 usługi rusznikarskie, konserwacja, serwis i naprawa broni, 41 prowadzenie szkoleń z zakresu obronności
i obsługi broni strzeleckiej, organizowanie konferencji i sympozjów o tematyce związanej z bronią, prowadzenie konkursów i zawodów sportowych związanych z użyciem broni
sportowej, organizowanie zawodów strzeleckich.
497740
(220) 2019 03 26
DATA MARCIN FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
HOMECOMFORT, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Ciocia Renia
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek,
druków, prospektów, broszur], handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
informacja o działalności gospodarczej, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, outsourcing [doradztwo handlowe], pokazy towarów, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, poszukiwania w zakresie patronatu,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
reklama billboardowa, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie mate(210)
(731)
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riałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, telemarketing,
usługi sekretarskie, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 37 czyszczenie
odzieży, konserwacja, czyszczenie i naprawy futer, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, naprawa odzieży, czyszczenie
bielizny, odzieży, odzieży sportowej oraz roboczej, naprawy
tapicerskie, pranie, pranie bielizny, pranie bielizny pościelowej,
pranie na sucho, pranie tkanin w tym narzut, dywanów, dywaników, kotar, zasłon i temu podobnych, pranie nakryć głowy,
krawatów, pranie odzieży, prasowanie odzieży, prasowanie
bielizny, prasowanie parowe odzieży, prasowanie i konserwacja bielizny, odzieży, skór i futer, renowacja odzieży, renowacja
i konserwacja odzieży, usługi pralnicze, usługi prania ubrań,
bielizny, tkanin, dywanów, artykułów odzieżowych, pościeli,
tekstyliów, usługi prania na sucho, usługi prania chemicznego,
czyszczenie skór, ubrań, dywanów, tekstyliów - tkanin użytkowych (narzuty, zasłony) i odzieży, konserwacja, czyszczenie
i reperacja skór, futer, odzieży i wyrobów włókienniczych, suszenie odzieży, usługi prasowania i maglowania, dezynfekcja
odzieży, sprzątanie budynków, sprzątanie domów, sprzątanie
mieszkań, sprzątanie pomieszczeń, czyszczenie budynków
od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, usługi w zakresie prania, czyszczenia, prasowania i maglowania, usługi w zakresie
dezynfekcji odzieży oraz innych przedmiotów i powierzchni
użytkowych, usługi deratyzacji, usługi pomocy domowej,
39 usługi transportowe w zakresie odbioru i dowozu do klienta odzieży i innych przedmiotów powierzonych do prania
lub czyszczenia, dostarczanie, korespondencji, dostarczanie
przesyłek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów, przenoszenie, przewóz bagaży, rozładunek,
składowanie, składowanie towarów, transport mebli, transport
przedmiotów wartościowych, usługi osób towarzyszących
podróżnym, usługi w przeprowadzkach, 40 apreturowanie
tkanin, barwienie futer, barwienie skór, barwienie tkanin, dekatyzowanie tkanin, modelowanie futer, nabłyszczanie futer,
pielęgnacja futer, satynowanie futer, zabezpieczanie futer
przed molami, odświeżanie futer, galwanizacja, impregnowanie ognioodporne odzieży, impregnowanie wodoodporne odzieży, impregnowanie wodoodporne tkanin, obróbka
mająca na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży, pikowanie
tkanin, zabezpieczanie tkanin przed molami, wybielanie tkanin, wybielanie odzieży, farbowanie odzieży, futer, tkanin, skór
i obuwia, impregnowanie tkanin, nabłyszczanie tkanin, usługi
w zakresie przeróbki odzieży, usługi w zakresie prania i dekatyzacji, barwienia, impregnowania, kalandrowania tkanin,
44 opieka pielęgniarska, opieka medyczna, opieka zdrowotna, placówki opieki pielęgniarskiej, pomoc medyczna, porady
medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie
farmakologii, pomoc domowa zdrowotna, pomoc domowa
pielęgniarska.
(210) 497751
(220) 2019 03 26
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) Before&After by Oceanic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
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nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci
do celów leczniczych.
(210) 497753
(220) 2019 03 26
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) BEFORE/AFTER by Oceanic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci
do celów leczniczych.
(210) 497770
(220) 2019 04 29
(731) BEREŚ PAWEŁ KRYSTIAN, Rzeszów
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 05.11.10, 02.09.14, 10.03.04, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej wyrobów
ogrodniczych, usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, 44 ogrodnictwo, usługi ogrodnicze, doradztwo z zakresu ogrodnictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

497839
(220) 2019 03 28
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
RAZEM BEZ BARIER
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(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(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
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 ogłosze-
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niowego 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.
(210)
(731)
(540)
(540)

497840
(220) 2019 03 28
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
muzyczny klub TVP3 Kielce

(531) 22.01.06, 24.17.12, 07.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(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,
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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 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.
(210) 497852
(220) 2019 03 28
(731) BARTOCHA MAGDALENA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) PIESEK POD SKLEPEM
(510), (511) 18 wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, skóry zwierzęce, skóry surowe, parasolki i parasole
(duże), torby, torebki, teczki (torby), plecaki, kuferki, portfele,
portmonetki, wizytowniki, paski, walizy i inne artykuły służące do przenoszenia, bigle do torebek, bigle do portmonetek,
dyplomatki, etui, futerały, kosmetyczki, kopertówki [małe torebki], podróżne torby na ubranie, przywieszki do bagażu,
torby na zakupy na kółkach, torby, worki, sakiewki, zestawy
podróżne, pudełka ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry
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wtórnej, sztuczne futro, futra, futra (skóry), elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, getry dla zwierząt, kagańce,
kokardy dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, obroże dla zwierząt, nosidełka dla zwierząt [torby], ubranka dla zwierząt, smycze dla zwierząt, buty dla psów, parki
(okrycia) dla psów, okrycia dla psów, okrycia dla kotów, odzież
dla psów, rzemienie [rymarstwo], skórzane smycze, worki
do karmienia zwierząt, wyroby rymarskie, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi
w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż online), sprzedaż wysyłkowa,
katalogowa, na podstawie zamówień telefonicznych następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, kosmetyki, środki czystości, okulary, etui, futerały, torby, breloki, biżuteria, zegarki, zegary, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla
zwierząt, skóry zwierzęce, skóry surowe, parasolki i parasole
(duże), torby, torebki, teczki, plecaki, kuferki, portfele, portmonetki, wizytowniki, paski, walizy i inne artykuły służące
do przenoszenia, bigle do torebek, bigle do portmonetek,
dyplomatki, etui, futerały, kosmetyczki, kopertówki [małe torebki], podróżne torby na ubranie, przywieszki do bagażu,
torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, worki, sakiewki,
zestawy podróżne, pudełka ze skóry, pudełka ze skóry lub
ze skóry wtórnej, sztuczne futro, futra, futra (skóry), elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, getry dla zwierząt,
kagańce, kokardy dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje
medyczne, obroże dla zwierząt, nosidełka dla zwierząt [torby], ubranka dla zwierząt, smycze dla zwierząt, buty dla
psów, parki (okrycia) dla psów, okrycia dla psów, okrycia dla
kotów, odzież dla psów, rzemienie [rymarstwo], skórzane
smycze, worki do karmienia zwierząt, wyroby rymarskie, meble, leżaki, artykuły wyposażenia wnętrz, oświetlenie, artykuły dekoracyjne, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, tekstylia
i wyroby włókiennicze, ręczniki, świeczki, publikacje elektroniczne, wydawnictwa multimedialne, audiobooki, gry komputerowe, książki, albumy, artykuły piśmienne, artykuły papiernicze, karty podarunkowe, gry, zabawki, artykuły sportowe, pamięci USB, pendrivy, sprzęt radiowo-telewizyjny,
sprzęt audiowizualny, sprzęt i akcesoria komputerowe, telefony i sprzęt telekomunikacyjny, artykuły spożywcze, czekolady, kawa, kakao, napoje, tytoń, wyroby tytoniowe, przybory
dla palaczy, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki
perfumeryjne, kosmetyki dla zwierząt, dezodoranty, środki
toaletowe, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, odświeżacze powietrza, preparaty do pielęgnacji
zwierząt, produkty farmaceutyczne, leki, wyroby medyczne,
zioła, preparaty ziołowe i napary, suplementy diety i preparaty dietetyczne, produkty i substancje dietetyczne, dietetyczne środki odżywcze, żywność dietetyczna, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, kosmetyki o działaniu leczniczym,
środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, budki
dla zwierząt domowych, budy dla psów, budy dla zwierząt
domowych, domki do zabawy dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt, kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt
domowych, koszyki dla psów, koszyki dla kotów, nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, posłania dla kotów,
posłania dla psów, posłania dla zwierząt, posłania dla zwierząt domowych, przenośne budy, przenośne posłania dla
zwierząt domowych, skrzynki lęgowe, łóżeczka dla ptaków,
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skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, słupki do drapania
dla kotów, stoły do pielęgnacji zwierząt domowych, stojaki
na paszę, skrzynki lęgowe dla zwierząt, grzebienie i gąbki,
podajniki karmy dla zwierząt uruchamiane przez zwierzęta,
miski dla zwierząt domowych, terraria domowe dla zwierząt,
szczotki dla zwierząt domowych, grzebienie przeznaczone
dla zwierząt domowych, koryta do picia dla zwierząt, szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, szczotki z włosia dla
zwierząt, klatki druciane na zwierzęta domowe, szufelki
do usuwania ekskrementów zwierzęcych, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, szufelki do sprzątania odchodów zwierząt domowych, łopatki do usuwania nieczystości
zwierząt domowych, pojemniki na nieczystości dla zwierząt
domowych, rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt domowych, szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, miski
do picia dla zwierząt domowych, elektryczne szczotki
do pielęgnacji zwierząt domowych, pojemniki i kuwety
na nieczystości, miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym
do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, szczotki
i inne artykuły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek, klatki dla ptaków, karmniki do karmienia ptaków żyjących
na wolności, artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki,
akcesoria do pływania, artykuły myśliwskie i wędkarskie, zabawki dla zwierząt, przytulanki w postaci zwierząt, zabawki
w kształcie zwierząt, zabawki i gry dla zwierząt domowych,
zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych,
gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, zabawki dla psów, sztuczne kości będące zabawkami
dla psów, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, karmy
i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, ziarna nie ujęte w innych klasach, produkty rolne, ogrodnicze, oraz leśne, świeże
warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, grzyby, rośliny,
nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, świeże owoce,
świeże orzechy, świeże zioła, naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], rośliny doniczkowe, sadzonki, żywe rośliny
do akwariów, artykuły jadalne do żucia dla psów, artykuły
jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia
kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia
kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia
psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka
do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso
z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów,
artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia
psów, białko słodowe dla zwierząt [inne niż do celów medycznych], ciasta z sosu sojowego [pokarm dla zwierząt], ciasteczka zbożowe dla zwierząt, ciastka dla kotów, ciastka dla
szczeniaków, ciastka dla zwierząt, ciastka owsiane do spożycia przez zwierzęta, ciastka słodowe dla zwierząt, ciastka zbożowe dla zwierząt, drożdże do pasz dla zwierząt, drożdże
jako pasza dla zwierząt, drób (preparaty zwiększające niesienie się -), ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty z drożdży do spożycia przez zwierzęta, herbatniki
owsiane do spożycia przez zwierzęta, jadalne kości i kostki
do żucia dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia
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dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jadalne
smakołyki dla koni, jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla
drobiu, karma dla dzikiego ptactwa, karma dla gryzoni, karma dla królików, karma dla psów, karma dla ryb, karmy dla
kotów, kanny o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla
psów, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kości dla psów,
kości do żucia dla psów, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt
domowych, krewetki w solance przeznaczone do pożywienia dla ryb, kukurydza do spożycia przez zwierzęta, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, mączka dla
zwierząt, mączka lniana [pasza], lizawka (sól do lizania dla
zwierząt), nasiona dla ptaków, napoje dla zwierząt z rodziny
psów, napoje dla zwierząt domowych, napoje dla kotów,
możliwe do strawienia kości do żucia dla psów, mleko
w proszku dla szczeniąt, mleko w proszku dla kociąt, mleko
sztuczne przystosowane do użytku jako karma dla cieląt,
mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, mleko do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, pokarm dla kotów na bazie ryb
lub składający się z ryb, pokarm dla zwierząt domowych, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, pokarm
dla zwierząt domowych w formie gryzaków, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla psów, preparaty
spożywcze dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, produkty zbożowe do spożycia przez zwierzęta, produkty żywnościowe dla
zwierząt na bazie mleka, przysmaki dla kotów [jadalne], przysmaki dla psów [jadalne], słodkie herbatniki do spożycia
przez zwierzęta, suchary dla psów, substytuty mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla zwierząt, sole mineralne
dla bydła, smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, gazety, czasopisma, albumy, materiały
piśmienne, fotografie, pudełka, torby i torebki do pakowania,
kalendarze, długopisy, serwetki papierowe, flagi papierowe,
chorągiewki papierowe, proporczyki papierowe, katalogi
branżowe, albumy, druki, książki, prospekty, broszury, ulotki,
foldery, informatory, papier, tektura i wyroby z tych materiałów, torebki na nieczystości, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, doradztwo handlowe, promocja sprzedaży,
agencje importowo-eksportowe, poszukiwanie partnerów
handlowych, pośrednictwo handlowe, informacja handlowa, promocja sprzedaży, wdrażanie produktów na rynek,
pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja stanowisk
na targach handlowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej,
opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, doradztwo i informacje na temat obsługi
klienta, zarządzania produktami oraz cen w serwisach internetowych w związku z zakupami dokonywanymi przez Internet, organizowanie zakupów zbiorowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 41 edukacja, rozrywka i sport, nauczanie i szkolenia,
organizowanie konkursów, organizowanie uroczystości,
usługi wydawnicze i reporterskie, produkcja nagrań audio
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i video oraz usługi fotograficzne, publikowanie tekstów, albumów, fotografii, książek, periodyków, czasopism, gazet,
artykułów, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu, multimedialne wydania publikacji
elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych
(niepobieralnych), wydawanie nagrań wizualno-dźwiękowych, prezentacji multimedialnych, produkcja i wydawanie
filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, działalność wydawnicza w formie elektronicznej przez sieć Internetu i na elektronicznych nośnikach informacji oraz w formie papierowej, publikowanie
książek, wydawanie wyrobów drukarskich, zwłaszcza książek,
albumów, czasopism, katalogów i gazet, włącznie z elektroniczną formą, także w Internecie, organizowanie, obsługa
i prowadzenie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw,
festynów, pikników, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, udostępnianie publikacji on-line, organizowanie
wystaw w celach edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, warsztatów, treningów, zlotów, szkoleń, warsztatów, konkursów, organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród, nauczanie, kształcenie i rozrywka za pośrednictwem Internetu, sesje szkoleniowe on-line, udostępnianie komputerowych, elektronicznych i on-line baz danych do użytku w zakresie edukacji, kształcenia
i rozrywki, usługi kształcenia interaktywnego, gry on-line, informacja o ww. usługach.
(210)
(731)
(540)
(540)

497897
(220) 2019 03 29
FORTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
f FORTEM S.A.

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, administrowanie nieruchomości, agencje mieszkaniowe [nieruchomości], nieruchomości - agencje pośrednictwa w handlu., 37 budownictwo,
rozbiórka budynków, 42 projektowanie budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)

497937
(220) 2019 03 29
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Wół na stół

(531) 08.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(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,
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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, mini
albumy 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
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
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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.
(210)
(731)
(540)
(540)

497963
(220) 2019 04 01
SZTANDOR TOMASZ ANTOM, Rzgów
(znak słowno-graficzny)
A ANTOM ZNICZE
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usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie
wyboru nabywanych towarów, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, 39 usługi w zakresie transportu
drogowego, transport drogowy ładunków, usługi transportu
drogowego, odbieranie, transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów, pakowanie i składowanie towarów,
parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi wynajmu
związane z transportem i magazynowaniem, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, usługi projektowania, projektowanie budynków,
projektowanie konstrukcji, projektowanie budowlane, usługi
badawcze w rolnictwie, badania dotyczące upraw rolnych,
usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych środków
chemicznych, 44 usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt.
497976
(220) 2019 04 12
TERMOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ebebe

(210)
(731)
(531) 01.15.05, 10.01.20, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 świece, znicze nagrobne nieelektryczne.
497964
(220) 2019 04 01
AMPOL-MEROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąbrzeźno
(540) (znak słowny)
(540) AMPOL-MEROL
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 4 paliwa, oleje silnikowe, oleje techniczne, oleje samochodowe,
oleje smarowe [smary przemysłowe], oleje do smarowania,
biopaliwa, 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
preparaty i substancje weterynaryjne, fungicydy, pestycydy, insektycydy, herbicydy, 7 maszyny i urządzenia rolnicze,
ogrodnicze i leśne, 8 narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, narzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, 31 nasiona,
cebulki i rozsady do hodowli roślin, karmy i pasze dla zwierząt, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, świeże owoce,
orzechy, warzywa i zioła, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla
zwierząt, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 balsamy inne niż do celów medycznych,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do czyszczenia, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki, kremy kosmetyczne,
lotony do celów kosmetycznych, mleczko kosmetyczne,
preparaty do mycia, mydełka, mydła, oleje czyszczące, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki toaletowe, produkty perfumeryjne, płyny do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, szampony, produkty toaletowe, zestawy
kosmetyków, 5 preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne
dla celów higienicznych, materiały opatrunkowe, pielucho-majtki dziecięce, pieluszki dziecięce, pieluszki dla niemowląt, plastry do celów medycznych, plastry lecznicze samoprzylepne, waciki do celów medycznych, wata do celów
leczniczych, wata do celów medycznych, wkładki laktacyjne,
35 usługi w zakresie analizy kosztów, analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego,
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], uaktualnianie materiałów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie nośników
reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
sortowanie danych w bazach komputerowych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, statystyczne zestawienia, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
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edycja tekstów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, dekorowanie wystaw sklepowych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi.
497987
(220) 2019 04 01
KLAMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Odechów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLAMAL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe - szkielety ramowe [budownictwo], konstrukcje stalowe [budownictwo], skrzynie
[konstrukcje metalowe], cokoły (metalowe) [konstrukcje],
rampy metalowe [konstrukcje], półki metalowe [konstrukcje], podia [konstrukcje metalowe], metalowe, przenośne
konstrukcje budowlane, listwy profilowane metalowe dla
budownictwa, listwy profilowe, metalowe dla budownictwa, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe,
okucia stosowane w budownictwie, metalowe, płytki metalowe do użytku w budownictwie, zbiorniki metalowe,
pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], drut
metalowy [z metali nieszlachetnych], drut ze stali, napinacze drutu metalowe [zaciski naprężającej, przewody drutowe jako splotki, metalowe przewody drutowe do wiązania
przedmiotów, kosze szańcowe [gabiony] z drutu stalowego,
łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające, metalowe,
złącza metalowe do łańcuchów, sprężyny [drobnica metalowa], metalowe okucia stolarskie, metalowe palety, silosy
metalowe, 7 maszyny budowlane, wyciągi [dźwigi], dźwigi
[urządzenia do podnoszenia i wyciągania], chwytaki wieloskorupowe [maszyny], chwytaki do drewna [części maszyn],
maszyny do obróbki metali, obrabiarki, przecinarki [obrabiarki], maszyny górnicze, świdry górnicze, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, betoniarki, przenośniki taśmowe,
szczotki obrotowe do maszyn, maszyny do belowania, 8 świdry ciesielskie, topory ciesielskie [narzędzia ręczne], topory
ciesielskie [do wycinania gniazda czopa], zaciski ciesielskie
i bednarskie, 17 materiały do pakowania [amortyzacja, wypychanie] z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, podkładki z gumy lub
włókna wulkanizowanego, torby [koperty, woreczki] z gumy
do pakowania, złączki, niemetalowe, do rur elastycznych,
uszczelki do rur, kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych,
kształtki, niemetalowe, do rur sztywnych, zawory z gumy,
wiązania z gumy, węże hydrauliczne z gumy, arkusze podpodłogowe z gumy, materiały wypełniające z gumy, materiały
wyściełające z gumy, paski uszczelniające z gumy, opakowania [amortyzujące i wyściełające] z gumy, niemetalowe przewody giętkie wykonane z gumy, profile z gumy do użytku
w produkcji, zatyczki z gumy do użytku w produkcji, profilowane paski z gumy do użytku w produkcji, 19 rury spustowe
niemetalowe, rury sztywne niemetalowe [budownictwo],
rury drenażowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe w postaci płyt,
płyty budowlane z tworzyw sztucznych, płyty podłogowe
z tworzyw sztucznych, płyty brukowe, niemetalowe, płyty
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budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, płyty nagrobne niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, arkusze
z tworzyw sztucznych do stosowania w produkcji, zawory
wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
okrycia niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla budownictwa,
wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, betonowe elementy
budowlane, betonowe wyroby budowlane, gips [materiał
budowlany], płyty gipsowe do celów budowlanych, tynk
gipsowy, płyta gipsowo-kartonowa, zaprawa murarska gipsowa, słupy cementowe, mieszanki cementowe, płyty cementowe, materiały cementujące, preparaty cementujące,
cementowe powłoki ścienne, zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, płyty brukowe, niemetalowe,
szalówki [ciesielstwo], płyty stolarskie, wyroby stolarskie
z drewna do wykorzystania w budynkach, płyty gipsowe,
20 wyroby stolarskie, meble ogrodowe, pudełka drewniane
lub z tworzyw sztucznych, opakowania drewniane do butelek, spusty [zawory] z tworzyw sztucznych, zawory przewodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych,
zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe
z tworzyw sztucznych, palety drewniane, tablice reklamowe, 37 instalacja, konserwacja i naprawo maszyn, naprawa
niewielkich artykułów metalowych, naprawa i konserwacja
sprzętu budowlanego, 40 obróbka [obróbka mechaniczna]
metalu, obróbka [odzyskiwanie surowców wtórnych] odpadów przemysłowych, obróbka materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych].
498028
(220) 2019 04 01
BIERNAT GRZEGORZ, BIERNAT JANUSZ GREAT MASS
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Forest Vitamin
(210)
(731)

(531) 05.01.07, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty witaminowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

498137
(220) 2019 04 03
PIOTROWSKA MONIKA SALA W SIWYM, Hartowiec
(znak słowno-graficzny)
Sala w Siwym

(531) 07.01.25, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi w zakresie hoteli, kawiarnie, motele,
rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
na posiedzenia.
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498152
(220) 2019 04 03
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LUMINALUM HASCO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety,
produkty lecznicze.

(210)
(731)

498192
(220) 2019 04 04
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mel 24h

Nr ZT27/2019

warsztatów i seminariów, prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, degustacje win [usługi rozrywkowe].
(210)
(731)
(540)
(540)

498335
(220) 2019 04 05
SIEMIAK NORBERT, Lublin
(znak słowno-graficzny)
BUSY travel

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 29.01.14, 17.01.09, 26.11.08, 25.05.02
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety,
produkty lecznicze, wyroby medyczne w szczególności opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory.
498255
(220) 2019 04 04
AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Winiarnia Zamojska

(210)
(731)

(531) 07.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
498258
(220) 2019 04 04
AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Winiarnia Zamojska
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 41 rozrywka, nauczanie i szkolenia,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, imprezy kulturalne, prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizacja

(531) 26.01.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 39 transport, transport autobusowy, transport
lądowy, transport drogowy, transport pasażerski, transport
lądowy osób, transport osób drogą lądową, usługi w zakresie
transportu drogowego dla osób, transport pasażerów autobusami, transport autokarowy pasażerów, transport drogowy
podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport lądowy podróżnych, transport pasażerów mikrobusem, pasażerski transport samochodowy, transport bagażu pasażerów,
transport bagażu podróżnego, usługi transportowe, usługi
transportu mikrobusami, usługi transportu autobusami, usługi
transportu pojazdami, usługi w zakresie transportu i wycieczek
dla osób niepełnosprawnych, usługi agencyjne w zakresie
organizowania transportu osób, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji,
organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, czarterowanie transportu, organizowanie transportu, logistyka transportu, rezerwowanie transportu,
wynajmowanie transportu drogowego, organizowanie transportu wakacyjnego, organizowanie transportu pasażerskiego,
wypożyczanie środków transportu, profesjonalne doradztwo
w zakresie transportu, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych, usługi transportu zbiorowego dla ludności,
udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego,
usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi konsultacyjne
związane z transportem, skomputeryzowane planowanie
związane z transportem, rezerwacja miejsc na transport pojazdami silnikowymi, usługi rezerwacji w zakresie transportu
lądowego, usługi w zakresie rezerwacji transportu autobusowego, usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu
pasażerów, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
udostępnianie danych związanych z transportem pasażerów,
usługi informacyjne związane z metodami transportu, usługi
agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych,
usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek,
usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu bagażu podróżnych, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, usługi biura podróży,
mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport,
udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, udzielanie informacji związanych z planowaniem
i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą środków
elektronicznych, usługi organizowania wycieczek, organizacja
wycieczek turystycznych, udzielanie informacji turystycznych,
usługi rezerwacji podróży turystycznych, udzielanie informacji
turystycznych za pośrednictwem Internetu, usługi przewodników turystycznych oraz informacja o podróży, usługi biura
turystycznego w celu rezerwacji podróży, usługi w zakresie
organizowania wycieczek na rzecz turystów, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem.

Nr ZT27/2019
(210)
(731)
(540)
(540)
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498350
(220) 2019 04 06
BROWAR WITNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Witnica
(znak słowno-graficzny)
BROWAR WITNICA S.A. 1848 BLACK BOSS PORTER
alk. 8,5 % obj. piwo ciemne pasteryzowane

(531) 01.01.01, 26.01.01, 26.01.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
498371
(220) 2019 04 08
INVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W INVIS
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 zegarki inteligentne, biżuteria przekazująca
dane, okulary, okulary 3D, okulary pływackie, ochronne okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwoślepieniowe, okulary ochronne, okulary spawalnicze, okulary powiększające, okulary antyrefleksyjne, okulary inteligentne, okulary
dla rowerzystów, etui na okulary, woreczki na okulary, futerały na okulary, okulary ochronne do nurkowania, krokomierze
[pedometry], mierniki elektroniczne, metronomy elektroniczne, elektroniczne regulatory, czujniki elektroniczne, tablice elektroniczne, wagi elektroniczne, skanery elektroniczne,
elektroniczne notatniki, przekaźniki elektroniczne, sterowniki
elektroniczne, wyświetlacze elektroniczne, elektroniczne
systemy kontrolne, elektroniczne układy logiczne, elektroniczne moduły kodujące, elektroniczne urządzenia kodujące,
elektroniczne czujniki pomiarowe, elektroniczne czujniki ciśnienia, elektroniczne rejestratory wyników, elektroniczne
urządzenia sterujące, elektroniczne systemy nawigacyjne,
elektroniczne przyrządy sterujące, elektroniczne zespoły
do sterowania procesami, elektroniczne urządzenia do sterowania procesami, peryferyjne urządzenia komputerowe,
urządzenia peryferyjne do odtwarzania danych, urządzenia
peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi
urządzeniami inteligentnymi, czujniki zasięgu, urządzenia
do przywracania zasięgu sygnału audio, odbiorniki radiowe
bliskiego zasięgu, urządzenia do nawigacji dalekiego zasięgu, alarmy bezpieczeństwa, alarmy osobiste, dzwonki alarmowe, gwizdki alarmowe, przyciski alarmowe, panele alarmowe, osobiste alarmy bezpieczeństwa, alarmy i urządzenia
ostrzegawcze, nadajniki sygnałów alarmowych, nadajniki sygnalizacji alarmowej, odbiorniki sygnalizacji alarmowej, elektryczne urządzenia alarmowe, centralne jednostki alarmowe,
czujki do alarmów, zamki [elektryczne] z alarmami, pamięci
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USB z mikrozłączami USB kompatybilnymi z telefonami komórkowymi, nieelektryczne nadajniki ratunkowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, interfejsy komputerowe, moduły komputerowe, podzespoły komputerowe, mikroukłady komputerowe [chipy], chipy komputerowe, komputerowe urządzenia sterujące, komputery, komputery
przenośne, podręczne komputery, komputery łącznościowe,
komputery osobiste, komputery i sprzęt komputerowy, mikrometry, mikrochipy, mikrokomputery, mikroprocesory, mikrosterowniki, mikroskopy elektronowe, czytniki mikrofilmów, mierniki mikrometrowe, mikromacierze DNA,
urządzenia mikrokomputerowe, karty mikroprocesorowe,
mikrochipy [sprzęt komputerowy], urządzenia dyfrakcyjne
[mikroskopia], karty z mikrochipami, mikroprocesory z zabezpieczeniami, karty zawierające mikroprocesory, mikroprocesorowe urządzenia sterujące, nośniki danych w formie mikroukładów, mikroprocesory programowalne za pomocą
oprogramowania, 10 liczniki pulsu [aparatura medyczna],
elektroniczne przyrządy medyczne, monitory pracy serca,
wszczepialne stymulatory serca, urządzenia monitorujące
pracę serca, urządzenia kontrolujące arytmię serca, urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała, przyrządy medyczne
do zastosowania na ciałach ludzi, przyrządy medyczne
do zastosowania w ciałach ludzkich, urządzenia do ogrzewania ciała do użytku medycznego, analizatory struktury ciała
do zastosowań medycznych, urządzenia do pomiaru indeksu masy ciała (BMI) do użytku medycznego, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów farmaceutycznych
do ciała człowieka, urządzenia ultradźwiękowe do użytku
medycznego w skanowaniu ciała, cewniki z mikroczujnikami
ciśnienia, sondy podłączone do mikroprocesorowych urządzeń do diagnostyki medycznej, instrumenty medyczne,
sondy medyczne, nosze medyczne, maski medyczne, inhalatory medyczne, igły medyczne, stenty medyczne, tacki medyczne, stetoskopy medyczne, noże medyczne, protezy medyczne, nożyczki medyczne, cewniki medyczne, implanty
medyczne, strzykawki medyczne, lasery medyczne, elektromagnetyczne urządzenia medyczne, medyczne fotele zabiegowe, elektroniczne przyrządy medyczne, medyczne
przyrządy diagnostyczne, medyczne urządzenia rentgenowskie, medyczne przyrządy terapeutyczne, pneumatyczne
przyrządy medyczne, medyczne rozszerzacze naczyń, medyczne narzędzia ręczne, medyczne przyrządy tnące, medyczne aparaty ortopedyczne, medyczne instrumenty słuchowe, medyczne pompy infuzyjne, medyczne lampy
operacyjne, elastyczne endoskopy medyczne, sztywne endoskopy medyczne, medyczne przetworniki ciśnienia tętna,
instrumenty medyczne zawierające laser, medyczne urządzenia emitujące promieniowanie, pojemniki na odpady
medyczne, membrany do filtrowania [medyczne], ultradźwiękowe medyczne urządzenia diagnostyczne, urządzenia
i instrumenty medyczne, laparoskopy medyczne i chirurgiczne, stojaki na przyrządy medyczne, stoły na przyrządy
medyczne, cewniki medyczne i chirurgiczne, skanery do diagnostyki medycznej, przyrządy do analizy medycznej, urządzenia do rehabilitacji medycznej, pipety do użytku medycznego, elektrody do użytku medycznego, urządzenia
do obrazowania medycznego, skanery do użytku medycznego, chromatografy do użytku medycznego, ciśnieniomierze do użytku medycznego, inhalatory do użytku medycznego, oświetlenie do użytku medycznego, endoskopy
do użytku medycznego, nici do użytku medycznego,
szczypce do użytku medycznego, kleszcze do użytku medycznego, szpatułki do użytku medycznego, strzykawki
do użytku medycznego, instrumenty medyczne do trache-
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ostomii przezskórnej, urządzenia medyczne do celów urologicznych, rurki medyczne do podawania leków, urządzenia
medyczne do zamykania ran, magnesy trwałe do użytku
medycznego, endoskopy elektroniczne do użytku medycznego, przyrządy fotometryczne do użytku medycznego,
sondy próżniowe do użytku medycznego, termometry elektroniczne do użytku medycznego, 14 zegarki, zegarki kieszonkowe, zegarki podróżne, zegarki elektryczne, zegarki
elektroniczne, zegarki sportowe, zegarki automatyczne, pudełka na zegarki, woreczki na zegarki, zegary i zegarki, zegarki z budzikiem, etui na zegarki, zegarki na łańcuszku, zegarki
dla płetwonurków, zegarki do nurkowania, zegarki (łańcuszki
do -), zegarki na rękę, zegarki do użytku zewnętrznego, zegarki zawierające funkcję pamięci, zegary i zegarki elektryczne, bransolety i zegarki połączone, zegarki posiadające funkcję gry, ozdobne etui na zegarki, zegarki mechaniczne
nakręcane ręcznie, zegarki zasilane energią słoneczną, zegarki cyfrowe z timerem automatycznym, chronografy do użytku jako zegarki, zegarki zawierające funkcję gier elektronicznych, wszelkiego rodzaju zegary i zegarki, zegarki
mechaniczne z automatycznym nakręcaniem, zegarki
z funkcją komunikacji bezprzewodowej, zegarki na rękę
z krokomierzem, zegarki na rękę z urządzeniami GPS, zegarki
z funkcją komunikacji na odległość, pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, zegary, zegary elektroniczne, zegary słoneczne, zegary przemysłowe, zegary mechaniczne, klamerki
do zegarków, bransolety do zegarków, koronki do zegarków,
łańcuszki do zegarków, sprężyny do zegarków, paski do zegarków, cyferblaty do zegarków, tarcze do zegarków, części
do zegarków, obudowy do zegarków, koperty do zegarków,
szkiełka do zegarków, pokrętła do zegarków, mechanizmy
do zegarków, dewizki do zegarków, oscylatory do zegarków,
akcesoria do zegarków, metalowe paski do zegarków, nylonowe paski do zegarków, skórzane paski do zegarków, paski
do zegarków nieskórzane, pudełka do eksponowania zegarków, wskazówki zegarów i zegarków, etui do zegarków i zegarów, mechanizmy do zegarków sterowane elektronicznie,
mechanizmy do zegarków sterowane elektrycznie, obudowy do zegarów i zegarków, futerały do zegarów i zegarków,
wskazówki do zegarów i zegarków, sprężyny do zegarów
i zegarków, paski do zegarków na rękę, mechanizmy do zegarów i zegarków, paski z tworzyw sztucznych do zegarków,
paski do zegarków wykonane z metalu, skóry lub plastiku,
biżuteria, biżuteria szlachetna, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, ozdoby
[biżuteria], biżuteria damska, pierścionki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], broszki [biżuteria], biżuteria platynowa, zawieszki [biżuteria], broszki ozdobne [biżuteria], amulety będące biżuterią, biżuteria z diamentami,
biżuteria z kryształu, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem,
wyroby jubilerskie [biżuteria], bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], biżuteria na ciało, biżuteria wytworzona z brązu, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria i wyroby jubilerskie, sztuczna biżuteria
na ciało, biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana
z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria do noszenia na głowie, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], breloczki do kluczy, wisiorki
do kluczy (ozdoby lub breloczki), kółka na klucze i breloczki
oraz zawieszki do nich.
498389
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) VV SMART WHITE SALON ART GEL 3D UV/LED

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
498391
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN SALON GEL POLISH BASE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
498634
(220) 2019 04 11
GIERA KACZMAREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GKW
(510), (511) 35 audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw, audyt działalności gospodarczej, 41 szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, 45 usługi prawne, usługi wsparcia
prawnego, mediacje (usługi prawne), usługi informacji
prawnej, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne
świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi związane
(210)
(731)
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z przeniesieniem tytułu własności, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi rejestracyjne (prawne), usługi prawne pro bono, monitorowanie
znaków towarowych (usługi prawne), usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów (usługi prawne), usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

498654
(220) 2019 04 12
CIEPLIŃSKI TOMASZ, Kraków
(znak słowno-graficzny)
KRAKOW YOU

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi public relations,
usługi promocyjne, kreowanie wizerunku osób, przedsiębiorstw i instytucji, usług, wydarzeń, miasta, regionu, usługi
promocji miasta, usługi promocji przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, patriotycznych, rocznicowych, sportowych, usługi w zakresie zarządzania działalnością kulturalną, usługi w zakresie zarządzania działalnością
artystyczną, usługi w zakresie zarządzania działalnością turystyczną, usługi udzielania informacji o działalności turystycznej, usługi udzielania informacji o mieście i regionie, usługi informacji gospodarczej i handlowej, usługi w zakresie reklamy,
rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń wielkoformatowych w przestrzeni
publicznej, przygotowywanie reklam prasowych, radiowych,
telewizyjnych, reklam dla sieci komputerowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, nośników reklamowych i miejsc na umieszczanie
ogłoszeń reklamowych, organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych i reklamowych, promocja sprzedaży,
promocja wyrobów artystycznych, sztuki regionalnej i rękodzielnictwa, promocja towarów i usług lokalnych i regionalnych, promocja produktów żywnościowych lokalnych
i regionalnych, organizowanie giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów,
targów handlowych i reklamowych, zarządzanie aukcjami
wystawami, pokazami, targami i konkursami, usługi oferowania do sprzedaży i usługi sprzedaży towarów, usługi oferowania do sprzedaży i usługi sprzedaży pamiątek turystycznych,
produktów lokalnych i regionalnych, towarów promujących
miasto i region, usługi w zakresie informacji odnoszące się
do wszystkich wymienionych wyżej usług, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikowanie czasopism,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie
elektroniczne z dostępem on-line, produkcja, prezentacja
i dystrybucja zapisów cyfrowych - dźwiękowych, wideo, obrazów nieruchomych i ruchomych, usługi edukacyjne, usługi
muzeów i bibliotek, organizowanie i prowadzenie wykładów,
seminariów, konferencji, kongresów, organizowanie spotkań,
zjazdów, obchodów i imprez okolicznościowych, organizowanie wystaw i pokazów o charakterze kulturalnym, naukowym, edukacyjnym, organizowanie i obsługa przedsięwzięć
związanych z kulturą, organizowanie i obsługa przedsięwzięć
związanych z nauką, organizowanie i obsługa przedsięwzięć
związanych z edukacją, organizowanie i obsługa koncertów,
organizowanie i obsługa imprez artystycznych, organizowanie i obsługa festiwali, organizowanie i obsługa przeglądów
filmowych, organizowanie i obsługa konkursów, organizo-
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wanie i obsługa spektakli i widowisk, organizacja i obsługa
przedsięwziąć związanych z wypoczynkiem, rekreacją i sportem, usługi w zakresie informacji odnoszące się do wszystkich wymienionych wyżej usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

498678
(220) 2019 04 12
WALENTUKIEWICZ EDYTA, Cieszyn
(znak słowno-graficzny)
ŚRODA LODY

(531) 26.11.02, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 30 lody.
498691
(220) 2019 04 12
NALEPA MICHALINA ELTOM FIRMA RODZINNA,
Łowicz
(540) (znak słowny)
(540) BALANCE BOX
(510), (511) 29 potrawy mięsne gotowane, gotowe dania
z mięsa, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki gotowane składając się całkowicie lub
głównie z drobiu, gotowe posiłki składające się głównie lub
całkowicie z dziczyzny, gotowe posiłki składające się głównie
z ryb, potrawy gotowe składając się głównie z warzyw, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe, zupy, sałatki
gotowe, mięso gotowe do spożycia, wieprzowina, wołowina,
drób, 30 gotowe dania z ryżu, gotowe dania zawierające makaron, dania gotowe suche lub w płynie zawierające głównie
ryż, mięso w cieście, gotowe dania z makaronu, gotowe desery (wyroby piekarnicze), przekąski z pieczywa chrupkiego,
przekąski z produktów zbożowych, gotowe desery, przekąski
wykonane z mąki zbożowej, przekąski przygotowane z mąki
ziemniaczanej, przekąski wykonane z mąki sojowej, 43 usługi cateringowe, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos.
(210)
(731)

(210) 498698
(220) 2019 04 12
(731) CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Bobrowiec
(540) (znak słowny)
(540) HIDIS
(510), (511) 1 produkty chemiczne i dodatki chemiczne
do użytku w przemyśle, jak również rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, dodatki chemiczne do stosowania
w przemyśle budowlanym, a w szczególności dodatki chemiczne do: betonów, gipsów, cementu, smarów, lakierów,
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wylewek, zapraw, farb, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, środki do gaszenia ognia, kleje, spoiwa, substancje klejące przeznaczone
dla przemysłu budowlanego, środki chemiczne do produkcji
papieru, preparaty chemiczne do użytku w wytwarzaniu
papieru, chemiczne środki pomocnicze do przemysłu papierniczego, 2 farby, dodatki do farb, lakiery i pokosty, barwniki, koloranty, pigmenty, tusze, zaprawy farbiarskie, żywice
naturalne, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające
drewno, podkłady do powierzchni przeznaczonych do malowania, powłoki do użytku jako podkłady gruntowe, powłoki do użytku na ścianach, metale w formie folii i proszku,
preparaty do konserwacji i zabezpieczania, rozcieńczalniki
i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, 17 artykuły
i materiały izolacyjne i zabezpieczające, materiały wypełniające, podkłady podłogowe, masy uszczelniające, elastomery,
farby i lakiery izolacyjne, izolacja do celów budowlanych,
pianki izolacyjne i uszczelniające, powłoki izolacyjne, środki
uszczelniające do stosowania w budownictwie, substancje
izolacyjne, uszczelniacze płynne, włókna do celów izolacyjnych, 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały cementujące, asfalt, smoła i bitumy, beton, cement, gips, tynk,
mieszanki cementowe, mieszanki bitumiczne, zaprawy budowlane, podłogi niemetalowe, wylewki podłogowe, materiały podłogowe niemetalowe, masy szpachlowe.
498699
(220) 2019 04 12
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zakroczym
(540) (znak słowny)
(540) DUXOLEK
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki dietetyczne dla celów medycznych.
(210)
(731)

498701
(220) 2019 04 12
LPP PRINTABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARK the helper
(210)
(731)

(531) 24.17.20, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież w tym odzież reklamowa i robocza,
obuwie, nakrycia głowy.
(210) 498704
(220) 2019 04 12
(731) CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Bobrowiec
(540) (znak słowny)
(540) HIRESOL
(510), (511) 1 produkty chemiczne i dodatki chemiczne
do użytku w przemyśle, jak również rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, dodatki chemiczne do stosowania
w przemyśle budowlanym, a w szczególności dodatki chemiczne do: betonów, gipsów, cementu, smarów, lakierów,
wylewek, zapraw, farb, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, środki do ga-
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szenia ognia, kleje, spoiwa, substancje klejące przeznaczone
dla przemysłu budowlanego, środki chemiczne do produkcji
papieru, preparaty chemiczne do użytku w wytwarzaniu
papieru, chemiczne środki pomocnicze do przemysłu papierniczego, 2 farby, dodatki do farb, lakiery i pokosty, barwniki, koloranty, pigmenty, tusze, zaprawy farbiarskie, żywice
naturalne, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające
drewno, podkłady do powierzchni przeznaczonych do malowania, powłoki do użytku jako podkłady gruntowe, powłoki do użytku na ścianach, metale w formie folii i proszku,
preparaty do konserwacji i zabezpieczania, rozcieńczalniki
i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, 17 artykuły
i materiały izolacyjne i zabezpieczające, materiały wypełniające, podkłady podłogowe, masy uszczelniające, elastomery,
farby i lakiery izolacyjne, izolacja do celów budowlanych,
pianki izolacyjne i uszczelniające, powłoki izolacyjne, środki
uszczelniające do stosowania w budownictwie, substancje
izolacyjne, uszczelniacze płynne, włókna do celów izolacyjnych, 19 Materiały budowlane niemetalowe, materiały cementujące, asfalt, smoła i bitumy, beton, cement, gips, tynk,
mieszanki cementowe, mieszanki bitumiczne, zaprawy budowlane, podłogi niemetalowe, wylewki podłogowe, materiały podłogowe niemetalowe, masy szpachlowe.
498707
(220) 2019 04 14
GIERA KACZMAREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GKW GIERA KACZMAREK I WSPÓLNICY
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw, audyt działalności gospodarczej, 41 szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, 45 usługi prawne, usługi wsparcia
prawnego, mediacje (usługi prawne), usługi informacji
prawnej, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne
świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi związane
z przeniesieniem tytułu własności, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi rejestracyjne (prawne), usługi prawne pro bono, monitorowanie
znaków towarowych (usługi prawne), usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów (usługi prawne), usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.
498717
(220) 2019 04 14
TYPAŃSKI JAROSŁAW, TYPAŃSKI MATEUSZ MAGMA
SPÓŁKA CYWILNA, Jarocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGMA

(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.09, 14.05.18, 15.07.01,
15.07.21
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa maszyn
i maszyn rolniczych, odzieży ochronnej, artykułów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia domu, pomp,
kompresorów, sprężarek, pistoletów natryskowych, dmuchaw, narzędzi ręcznych, pił do drewna, tarcz do szlifowania,
tarcz do cięcia, narzędzi elektrycznych, akcesoriów spawalniczych, materiałów spawalniczych, urządzeń rozruchowych,
prostowników, urządzeń spawalniczych, silników, akcesoriów
samochodowych, wentylatorów, bransoletek, narzędzi diamentowych, aerografów, narzędzi warsztatowych, ściągaczy
do łożysk, pistoletów lakierniczych, ładowarek do akumulatorów, sterowników do silników, akcesoriów do skuterów
i hulajnóg elektrycznych, szczotek, akcesoriów do narzędzi
elektrycznych i pneumatycznych, narzędzi pneumatycznych, silników elektrycznych, włączników elektrycznych.
(210) 498801
(220) 2019 04 16
(731) ŚLĄZAK MARIUSZ AQUA-RO, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) triplex
(510), (511) 1 chlor do basenów kąpielowych, chemikalia
do użytku w basenach, środki chemiczne do oczyszczania
wody stosowane w basenach, preparaty chemiczne przeznaczone do oczyszczania wody w basenach pływackich,
produkty chemiczne do oczyszczania wody w basenach
SPA (z możliwością pływania), środki chemiczne do uzdatniania wody do użytku w basenach i wannach z hydromasażem, 5 środki do dezynfekcji basenów, algicydy [produkty
chemiczne do konserwacji basenów pływackich], algicydy
do basenów.
498833
(220) 2019 04 16
KOZŁOWSKA-DECHNIK IZABELA MANDRAGORA,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSHER MACHER

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne, napoje owocowe,
soki, 33 wino, napoje alkoholowe, koktajle alkoholowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

498845
(220) 2019 04 16
RYŻYŃSKI KRZYSZTOF, Poznań
(znak słowno-graficzny)
MÓJ PRYWATNY KUCHARZ
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(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 bułeczki słodkie, bułka tarła, bułki, cheeseburgery, chleb, ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, czekolada pitna, czekolada,
gofry, gotowe potrawy na bazie makaron, jogurt mrożony
[lody spożywcze, kanapki, kawa, keczup, kiełki pszeniczne
do celów spożywczych dla ludzi, kukurydza prażona [popcorn ], lody, majonez, makaron nitki, makarony, marynaty, mąka, mąka pszenna, mąka ziemniaczana, mięsne sosy,
mięso zapiekane w cieście, miód, musy czekoladowe, musy
deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, owocowe (galaretki
-) [słodycze], pasztet w cieście (pate en croute), pesto [sos],
piernik, pizza, placki, płatki kukurydziane, produkty spożywcze na bazie owsa, propolis, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przyprawy, puddingi, sorbety [lody],
sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy
pomidorowe, sosy sałatkowe, spaghetti, tarty (z owocami),
tarty (z warzywami), tortille, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, zaczyn, zboża, zioła do celów spożywczych, zioła
konserwowane [przyprawy], 39 dostarczanie na zamówienie
gotowych potraw (catering), dostarczanie przygotowanych
na zamówienie potraw dietetycznych, transport żywności,
usługi transportu żywności, dostawa żywności i napojów
przygotowanych do spożycia, dostarczanie żywności przez
restauracje, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem produktów dietetycznych
i transportem (catering), usługi barowe, usługi restauracyjne,
usługi osobistych kucharzy.
(210)
(731)
(540)
(540)

498936
(220) 2019 04 18
WĘGRZECKI DARIUSZ, Radom
(znak słowno-graficzny)
KING DYSTRYBUCJA po królewsku

(531) 24.09.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
mięsa i wędlin, usługi zaopatrzeniowe na rzecz osób trzecich
w zakresie mięsa i wędlin, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie promocji towarów i usług, reklama, dystrybucja materiałów reklamowych, organizacja i obsługa wystaw
i targów w celach handlowych i reklamowych, dystrybucja,
z pominięciem transportu, towarów w postaci mięsa i wędlin, usługi w zakresie pośrednictwa w handlu, zarządzanie
w działalności handlowej, usługi agencji importowe - eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm
krajowych i zagranicznych.
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498941
(220) 2019 04 18
BIELAK ANDRZEJ, Kraków
(znak słowno-graficzny)
B Inne Obrączki

(531) 26.01.01, 26.01.12, 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, obrączki, pierścionki, bransolety, broszki, klipsy, kolie, kolczyki, krzyżyki,
naszyjniki, medaliony, medaliki, ozdoby do włosów, ryngrafy,
spinki, sygnety, szpile ozdobne, zawieszki, 35 sprzedaż wyrobów jubilerskich i biżuterii.
499074
(220) 2019 04 23
J&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAŁASTRA

(210)
(731)

(531) 20.05.07, 26.05.04, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(210) 499096
(220) 2019 04 24
(731) CZARTORYSKI TOMASZ TONE OF LIFE, Porąbka
(540) (znak słowny)
(540) TONE OF LIFE
(510), (511) 15 akcesoria muzyczne, dzwonki, gongi, instrumenty muzyczne, 41 doradztwo w zakresie produkcji filmów
i muzyki, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki,
imprezy kulturalne, imprezy taneczne, koncerty muzyczne,
konkursy muzyczne, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu,
muzyczne usługi wydawnicze, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, organizacja i prezentacja przedstawień
na żywo, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja konkursów muzycznych, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie
koncertów, organizowanie kursów szkoleniowych, pisanie
piosenek, produkcja muzyczna, przedstawienia muzyczne,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi
w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki,
nagrań wideo i filmów, usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie produkcji muzycznej, usługi występów
grup muzycznych na żywo, wynajem sprzętu audio i wideo,
wypożyczanie instrumentów muzycznych, występy taneczne, muzyczne i dramatyczne.

(210)
(731)
(540)
(540)
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499099
(220) 2019 04 24
CZARTORYSKI TOMASZ TONE OF LIFE, Porąbka
(znak słowno-graficzny)
TONE OF LIFE ART FOR PEACE

(531)

05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.15
(510), (511) 15 akcesoria muzyczne, dzwonki, gongi, instrumenty muzyczne, 41 doradztwo w zakresie produkcji filmów
i muzyki, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki,
imprezy kulturalne, imprezy taneczne, koncerty muzyczne,
konkursy muzyczne, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu,
muzyczne usługi wydawnicze, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, organizacja i prezentacja przedstawień
na żywo, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja konkursów muzycznych, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie
koncertów, organizowanie kursów szkoleniowych, pisanie
piosenek, produkcja muzyczna, przedstawienia muzyczne,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi
w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki,
nagrań wideo i filmów, usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie produkcji muzycznej, usługi występów
grup muzycznych na żywo, wynajem sprzętu audio i wideo,
wypożyczanie instrumentów muzycznych, występy taneczne, muzyczne i dramatyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

499121
(220) 2019 04 24
RADOMSKI PIOTR STYROBUD-GÓRNO, Górno
(znak słowno-graficzny)
WARZYWNIKI Betonowe Rabaty Warzywne

29.01.03, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 05.03.13, 05.03.15,
26.13.25
(510), (511) 19 betonowe materiały budowlane, betonowe
elementy budowlane, betonowe rzeźby, bloczki betonowe,
betonowe elementy małej architektury, niemetalowe modułowe elementy budowlane, pojemniki betonowe, płyty betonowe, panele betonowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz
osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: betonowe materiały budowlane, betonowe
elementy budowlane, betonowe rzeźby, bloczki betonowe,
elementy małe architektury betonowe, niemetalowe modułowe elementy budowlane, pojemniki betonowe, płyty
betonowe, panele betonowe, marketing, reklama, reklama
prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama bil-
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lboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją
towarów, udzielanie porad handlowych konsumentom.
499133
(220) 2019 04 24
OGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FARINA
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 03.09.10, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.12, 19.01.11
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe,
etykiety papierowe, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, pudełka kartonowe, pudełka tekturowe, pudełka z papieru, fotografie, w tym lokali
i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji,
przekazywania informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych o restauracjach, prezentowanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez Internet, organizacja sprzedaży detalicznej
i hurtowej dla osób trzecich, dotycząca wina, 43 usługi gastronomiczne świadczone przez: restauracje, bary, 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, usługi cateringowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia, mityngi, narady.
499141
(220) 2019 04 25
ANIMOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Animoon
(510), (511) 9 filmy, seriale, filmy animowane, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu
i dźwięku, gry komputerowe, urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla prasy, radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi
w zakresie organizacji pokazów i wystaw, usługi merchandisingu, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania towarów i usług
na rzecz osób trzecich, usługi prowadzenia sprzedaży towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, tj. odzieży, obuwia, nakryć głowy, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, aplikacji komputerowych
do pobrania, magnesów dekoracyjnych, gier komputero(210)
(731)
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wych, zapisanych nośników dźwięku i obrazu, gier, zabawek
i przedmiotów do zabawy, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, 41 usługi rozrywki i nauczania,
produkcja filmów i seriali, rozpowszechnianie filmów i seriali,
projekcja filmów, studia filmowe, montaż filmowy, prezentacja filmów, organizacja teleturniejów i konkursów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, usługi dostarczania muzyki,
video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron
www poprzez Internet, usługi organizacji i produkcji nagrań
filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze:
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie
elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i filmowej, dystrybucja filmów, realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, pisanie scenariuszy filmowych.
499146
(220) 2019 04 25
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) BAFIA
(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,
(210)
(731)
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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.
499159
(220) 2019 04 25
SANSA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) GlareOne
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory
cząstek, aktynometry, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady [części składowe
przyrządów optycznych], alkoholomierze, amperomierze,
analizatory powietrza, analizatory wielkości nanocząsteczek,
anemometry, anody, anteny, antykatody, aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura
i przyrządy dla chemii, aparaty do projekcji przezroczy, aparaty fotograficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, apertometry [optyka], aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne
[do nauczania], automaty biletowe, automatyczne sekretarki,
automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach
pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, balony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie do papierosów elektronicznych, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, betatrony, bezpieczniki topikowe,
biochipy, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błony
rentgenowskie, naświetlone, boje sygnalizacyjne, brzęczyki,
buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej, cewki [induktory], cewki
elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chipy [układy scalone], chipy z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska
w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki do sond, cukromierze, cyfrowe stacje meteorologiczne, cyfrowe termostaty
do kontroli warunków klimatycznych, cyklotrony, cyrkle
do mierzenia, czarne skrzynki [rejestratory danych], częstotliwościomierze, czujniki piezoelektryczne, czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze [odległościomierze], densymetry, densytometry, detektory podczerwieni,
diody elektroluminescencyjne z punktami kwantowymi
[QLED], diody świecące [LED], dozowniki, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut bezpiecznikowy, drut miedziany izolowany, druty
[przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, druty magnetyczne, dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski
kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dysze wylotowe do węży
pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki
alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania do telefonów
komórkowych, dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi
przesuwnikowe, dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż
(210)
(731)
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do gier wideo, ekierki pomiarowe, ekrany [fotografia], ekrany
fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, ekrany wideo, elektrolizery, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania,
elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne obroże
treningowe dla zwierząt, elektroniczne partytury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne systemy
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice
wyświetlające, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elektryczne dzwonki do drzwi,
elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk
[efekty] do instrumentów muzycznych, elektryczne instalacje
przeciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, emotikony do pobrania na telefony komórkowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui
na smartfony, fajki z ustnikiem do oddychania pod wodą, falomierze, film kinematograficzny, naświetlony, filmy [błony]
naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry do masek
do oddychania, filtry do użytku w fotografii, filtry promieni
ultrafioletowych do fotografii, flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotechniczne, folie ochronne dostosowane
do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, fotokopiarki, fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze,
gęstościomierze, głośniki, gniazdka elektryczne, gniazdka,
wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], grafika do pobrania do telefonów komórkowych, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe, gwizdki do przywoływania
psów, gwizdki sportowe, gwizdki sygnalizacyjne, hologramy,
identyfikacyjne karty magnetyczne, igły do kompasów geodezyjnych, igły gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, inteligentne bransoletki (przyrządy
pomiarowe), inteligentne pierścionki, interaktywne tablice
elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable rozruchowe do silników, kable
światłowodowe, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kalorymetry, kamery cofania do pojazdów, kamery termowizyjne,
kamery wideo, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe,
kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas
klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, kartridże z grami wideo, karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo,
kaski do jazdy konnej, kaski ochronne do uprawiania sportu,
kasy rejestrujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe],
kątowniki do mierzenia, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie)
(monopody ręczne), klawiatury komputerowe, klepsydry
[czasomierze], koce gaśnicze, koce ratunkowe, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-klucze, kolektory elektryczne, kombinezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, komórki fotowoltaiczne, komparatory, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompasy okrętowe, komputery, komputery cienki klient, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe
[PDA], komputery przenośne [podręczne], komutatory, kondensatory, kondensory optyczne, końcówki [elektryczność],
korektory graficzne [urządzenia audio], krokomierze [pedometry], kryształy galenitu [detektory], kuwety fotograficzne,
kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów,
laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotografia], lampy
błyskowe do aparatów fotograficznych, lampy ciemniowe
[fotografia], lampy elektronowe, lampy elektronowe próżnio-

Nr ZT27/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

we [radio], lampy optyczne, lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, lasery, nie do celów medycznych, latarnie
magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, liny sondujące, logi [instrumenty pomiarowe],
lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], lustra do kontroli pracy,
ładowarki do baterii, ładowarki do papierosów elektronicznych, łańcuszki do binokli, łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], łączniki elektryczne, łodzie ratunkowe, łyżki do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy,
magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], manipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe], maski do nurkowania, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych,
maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, maszyny faksymilowe, maszyny i urządzenia do sondowania, maszyny sumujące, materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, membrany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, metronomy, miarki [przyrządy
miernicze], miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub obrączki, miarki krawieckie, miary, miary stolarskie, mierniki,
mierniki sygnału satelitarnego, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, miksery audio, modele
głowy do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne],
modemy, monitory [programy komputerowe], monitory
[sprzęt komputerowy], monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, morskie sondy [radarowe lub
ultradźwiękowe], myszy [sprzęt do przetwarzania danych],
naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robotników, nakrycia głowy w postaci kasków
ochronnych, napędy dysków do komputera, nauszniki do słuchawek, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, nośniki do rejestracji dźwięku,
nośniki płyt ciemniowych [fotografia], numeryczne wyświetlacze elektroniczne, obiektywy [soczewki] do astrofotografii,
obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy do selfie, obiektywy
powiększające, obudowy głośników, ochraniacze głowy
do uprawiania sportu, ochraniacze zębów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochronniki przepięciowe, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki
radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne, odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze
płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
odzież kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, ograniczniki [elektryczność],
ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, okulary 3D,
okulary inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu,
okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne,
omomierze, oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do okularów, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie komputerowych
wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, organiczne diody elektroluminescencyjne [OLED], oscylografy, osłony azbestowe
dla strażaków, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony głowy, osłony obiektywów, osłony ochronne na twarz dla robotników, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające
przed iskrami, osobiste urządzenia stereofoniczne, owoskopy
[prześwietlarki jaj], ozonizatory [ozonatory], pachołki drogo-
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we, pagery radiowe, palmtopy, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, parkometry, paski do telefonów komórkowych, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pedały wah wah (kaczki),
peryskopy, piece do użytku laboratoryjnego, pierścienie kalibrujące, piony ciężarkowe, pipety laboratoryjne, pirometry,
plandeki ochronne, planimetry, platformy oprogramowania
komputerowego, nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne
do pobierania, plotery, płytki dla układów scalonych, płyty
do akumulatorów elektrycznych, płyty gramofonowe, płyty
kompaktowe [audio-wideo], podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem,
podręczne słowniki elektroniczne, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, pokrowce
do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, pompy pożarnicze, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji
przewodów elektrycznych, poziomnice alkoholowe, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory centralne, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe, nagrane, projektory, prostowniki,
próżniomierze, pryzmaty [optyka], przekaźniki elektryczne,
przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne, przepływomierze, przetworniki
elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne,
przewody elektryczne, przezrocza [fotografia], przyciski
do dzwonków, przykładnice pomiarowe, przyłbice do spawania, przyrządy do kosmografii, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy
do pomiaru odległości, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy do pomiaru rozmiaru palca, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru wysokości, przyrządy
do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy
do wskazywania temperatury, przyrządy do wyznaczania
azymutu, przyrządy i urządzenia do badania materiałów,
przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular, przysłony [fotografia],
przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne, do pobrania,
pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona gramofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, ratownicze latarki laserowe, reduktory
[elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia
do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, retorty, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice cybernetyczne, rękawice dla nurków, rękawice
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów
przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, rękawy do wskazywania kierunku wiatru, roboty do nadzoru
bezpieczeństwa, roboty do teleprezencji, roboty edukacyjne,
roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję,
roboty laboratoryjne, różdżki dla różdżkarzy, rurki do nurkowania, rurki kapilarne, rurki Pitota, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, rury głosowe, satelity do celów naukowych, schody i drabinki pożarowe, sekstansy, sferometry,
siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające
przed wypadkami, skafandry dla nurków, skanery [urządzenia
do przetwarzania danych], skrzynki akumulatorowe, skrzynki
rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [zakładane na głowę],
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słuchawki telefoniczne, smartfony, soczewki do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, solomierze,
sonary, sondy do celów naukowo-badawczych, spektrografy,
spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów,
sprzężenia elektryczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, stateczniki [oświetlenie], statki pożarnicze, statywy do aparatów
fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stojaki przystosowane do laptopów, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], stroboskopy, styki elektryczne, subwoofery, suszarki
do klisz [fotografia], suszarki fotograficzne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna,
sygnały mgłowe, niewybuchowe, symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów,
syreny, szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szalki
Petriego, szklane obudowy do akumulatorów, szkła kontaktowe, szkło optyczne, sznureczki do binokli, szpule [fotografia],
śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła
błyskowe [sygnały świetlne], światłowody, tablety, tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, tarcze
odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery [wyświetlacze tekstów], teleskopy, teodolity, termohigrometry, termometry nie do celów medycznych, termostaty do pojazdów, tłumice, tokeny bezpieczeństwa
[urządzenia szyfrujące], torby do noszenia komputerów, totalizatory, transformatory elektryczne, transformatory podwyższające napięcie, transpondery, tranzystory [elektronika], tratwy ratunkowe, triody, tuby do głośników, tuleje łączące
do kabli elektrycznych, tworniki [elektryczność], tygle [laboratoryjne], układy scalone, urynometry, urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urządzenia
do analizy żywności, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów, urządzenia
do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do destylacji
do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji
[urządzenia laboratoryjne], urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli frankowania, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do lokalizowania dźwięku,
urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów medycznych, urządzenia do ochrony osobistej przed
wypadkami, urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do odmagnesowywania taśm
magnetycznych, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru
ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], urządzenia do powiększania [fotografia], urządzenia do projekcji
wirtualnych klawiatur, urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia do rejestrowania
czasu, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do rejestrowania odległości, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia
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do sygnalizacji morskiej, urządzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do wyważania, urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia elektrodynamiczne
do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia
elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia heliograficzne,
urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, urządzenia i przyrządy
do astronomii, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia
i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy do żeglugi
morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia
i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa,
urządzenia jonizujące nie do przetwarzania powietrza
czy wody, urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu
przed korozją, urządzenia kinematograficzne, urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, urządzenia monitorujące,
inne niż do celów medycznych, urządzenia nawigacyjne dla
pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia PDA, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia systemu GPS,
urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, urządzenia
telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające
przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, wagi analizujące
masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, wagi pomostowe, wagi precyzyjne, walkie-talkie, wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi [judasze], wizjery fotograficzne, woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości,
wskaźniki strat elektrycznych, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze fałszywych monet, wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego
lub wojskowego, wyładowcze lampy rurowe, elektryczne,
inne niż do oświetlania, wyłączniki samoczynne, wysokościomierze, wyzwalacze migawki [fotografia], wzbudniki elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, wzorniki
[przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zakraplacze do odmierzania, inne niż do użytku medycznego lub domowego, zamki elektryczne, zatyczki
do uszu do nurkowania, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zdjęcia rentgenowskie, inne niż
do celów medycznych, zegarki inteligentne, zegary kontrolne
[czasomierze rejestrujące], zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, zespoły przewodów elektrycznych do samochodów, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], złącza do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność],
zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów, znaczniki [stolarstwo], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub
mechaniczne, znaki mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki, świecące, 11 abażury do lamp, agregaty klimatyzacyjne, akcesoria łazienkowe, akcesoria z szamoty do piekarników, antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, aparatura
destylacyjna, aparatura do fumigacji, nie do celów medycznych, aparatura do suszenia [odwadniania], aparatura do suszenia paszy, aparatura i instalacje chłodnicze, aparaty do suszenia słodu, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur
wodnych i gazowych, armatura do kąpieli parowych, armatura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub
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gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych,
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń
wodnych, autoklawy, elektryczne, do gotowania, automatyczne instalacje do transportu popiołu, baterie mieszające
do rur wodociągowych, bidety, bojlery gazowe, bojlery, inne
niż części maszyn, chłodnice do pieców, chłodnicze instalacje
do tytoniu, chłodnie, chłodziarki do wina, elektryczne, chłodziarki, elektryczne, chromatografy do celów przemysłowych,
ciśnieniowe zbiorniki wody, czajniki elektryczne, czołówki,
czyste komory [instalacje sanitarne], deski sedesowe, dmuchawy kominowe, dozowniki środków odkażających w toaletach, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające], dymowe kanały, dywany podgrzewane elektrycznie,
dźwigary do ładowania pieców, elektryczne latarki, elektryczne maszynki do produkcji ucieranych ciastek ryżowych,
do celów domowych, elektryczne ogrzewacze stóp, elektryczne płyty kuchenne, elektryczne podgrzewacze do butelek do karmienia, elektryczne urządzenia do gotowania sous
vide, elektryczne zaparzacze do kawy, filtry do klimatyzacji,
filtry do wody pitnej, fontanny, fontanny czekoladowe, elektryczne, frytownice elektryczne, garnki do gotowania kuskusu, elektryczne, garnki do tajine, elektryczne, garnki termiczne, elektryczne, generatory acetylenowe, generatory mikrobąbelków do kąpieli, gofrownice elektryczne, grill, grzałki
nurnikowe, grzejniki do centralnego ogrzewania, hydranty,
hydroponiczne systemy uprawy, instalacja klimatyzacyjna
do pojazdów, instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje
do automatycznego podlewania, instalacje do chłodzenia
mleka, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do obróbki moderatorów jądrowych
i paliwowych, instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje
do odsalania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje
do polimeryzacji, instalacje do sauny, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje
grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do statków powietrznych, kabiny
prysznicowe, kabiny przenośne do łaźni tureckich, kaloryfery
elektryczne, kamienie lawy wulkanicznej do grilla, kanały dymowe do kotłów grzewczych, klosze do lamp [kominki], knoty do pieców olejowych, koce, elektryczne, nie do celów medycznych, kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, kominki, kondensatory gazu, inne niż części maszyn, kotły
do pralni, kotły grzewcze, kotły parowe, inne niż części maszyn, krany, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do celów przemysłowych, kuchenny (sprzęt -) elektryczny, kuliste klosze do lamp, lady chłodnicze, lady podgrzewane, lampiony na świece, lampki elektryczne na choinki,
lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do kręcenia włosów, lampy do oświetlania akwarium, lampy do paznokci, lampy elektryczne, lampy
gazowe, lampy górnicze, lampy kierunkowe do rowerów,
lampy laboratoryjne, lampy lecznicze, nie do celów medycznych, lampy łukowe, lampy nurkowe, lampy olejowe, lampy
oświetleniowe, lampy stojące, lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych, latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświetleniowe, lodówki, urządzenia chłodzące i zamrażarki do celów przechowywania leków, łazienkowe instalacje
wodno-kanalizacyjne, maszyny do wytwarzania lodów, maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, muszle klozetowe,
muszle klozetowe [WC], naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, natryski, prysznice, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, odmrażacze do pojazdów,
odzież ogrzewana elektrycznie, ogrzewacze do rąk zasilane
przez USB, ogrzewacze kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elek-
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tryczne lub nieelektryczne, opalarki, oprawki do lamp elektrycznych, osprzęt do palników gazowych, osuszacze powietrza, oświetlenie do motocykli, ozdobne wodotryski, palniki,
palniki acetylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki do lamp,
palniki gazowe, palniki kuchenek, palniki laboratoryjne, palniki na alkohol, palniki olejowe, palniki tlenowo-wodorowe, palniki żarowe, parowary elektryczne, parowe sauny do twarzy,
parowniki, pasteryzatory, piece [do wypalania, prażenia], piece [urządzenia grzewcze], piece dentystyczne, piece do pieczenia, piece do spopielania, piece na gorące powietrze, piece słoneczne, piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, pisuary [armatura sanitarna], płuczki gazowe [części instalacji gazowych], pochodnie, pochodnie gazowe do użytku w rafineriach naftowych, podgrzewacze do kubków zasilane przez
USB, podgrzewacze do łóżek, podgrzewacze łóżek [szkandele], podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody [aparatura], podgrzewacze wody do wanien, poduszki elektryczne nie do celów
leczniczych, pojemniki chłodnicze, pojemniki chłodzące,
elektryczne, pompy ciepła, popielniki do pieców, prasowacze
parowe, prasy do tortilli, elektryczne, pręty do rożna, pręty
rusztowe, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń,
przeciwoślepieniowe urządzenia do samochodów [osprzęt
do lamp], przenośne ogniska kowalskie, przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, reaktory jądrowe, reflektory do lamp,
reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, regeneratory ciepła, rozpraszacz światła, rożen, rożna, rurowe lampy
wyładowcze [elektryczne] do oświetlenia, rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury oświetleniowe, rury wodociągowe
do instalacji sanitarnych, skarpetki podgrzewane elektrycznie,
spłuczki ustępowe, stelaże do abażurów, sterylizatory, sterylizatory do wody, sterylizatory powietrza, suszarki do prania,
elektryczne, suszarki do włosów, suszarki do żywności, elektryczne, szafy chłodnicze, szybkowary, elektryczne, światła
do pojazdów, światła rowerowe, światła sufitowe, świecące
numery na domy, termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], termofory, tostery, umywalki [części instalacji sanitarnych], urządzenia chłodzące, urządzenia dezodoryzujące,
nie do użytku osobistego, urządzenia do celów sanitarnych,
urządzenia do chlorowania basenów, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia
do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do filtrowania akwariów, urządzenia do filtrowania
wody, urządzenia do nawadniania do zastosowania w rolnictwie, urządzenia do oczyszczania gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, urządzenia do odwadniania odpadków spożywczych, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania
na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia do ogrzewanie akwariów, urządzenia do opalania się [łóżka opalające],
urządzenia do opiekania i pieczenia, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia do palenia kawy, urządzenia do pieczenia chleba,
urządzenia do pieczenia i opiekania, urządzenia do podgrzewania kleju, urządzenia do podgrzewania żelazek, urządzenia
do prażenia owoców, urządzenia do prażenia tytoniu, urządzenia do schładzania wody, urządzenia do smażenia gorącym powietrzem, urządzenia do sterylizacji książek, urządzenia do suszenia rąk do toalet, urządzenia do tworzenia wirów
wodnych, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia do wanien
z hydromasażem, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia do załadunku pieców, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządzenia grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, urządzenia
grzewcze do pojazdów, urządzenia grzewcze lub chłodnicze
do wydawania gorących i zimnych napojów, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia i instalacje do suszenia,
urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia i maszyny
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do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia na gorące powietrze, urządzenia zasilające kotły grzewcze, urządzenie dezynfekujące do celów medycznych, ustępy przenośne,
uszczelki do kranów wodociągowych, wanny, wanny do nasiadówek, wanny spa, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne do użytku osobistego, węgiel do lamp łukowych, wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, wieże rafineryjne do destylacji, włókna
magnezowe [oświetlenie], wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wymienniki
ciepła, inne niż części maszyn, wyprofilowane elementy instalacji piekarników, zamrażarki, zapalarki do gazu, zapalniczki
i zapalarki, zasobniki ciepła, zasobniki pary, zasuwy [ogrzewnictwo], zaślepki do grzejników, zawory do rur i rurociągów,
zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, zmiękczacze wody, żarniki do lamp
elektrycznych, żarniki elektryczne do ogrzewania, żarówki
do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki oświetleniowe,
żyrandole, 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, edukacja religijna, egzaminy edukacyjne dla
użytkowników pilotażu dronów, fotografia, fotoreportaże,
hazard, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nauka
judo, nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie
scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek
wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia
teatralne [produkcja], przedszkola, przekazywanie know-how
[szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, sport (wypożyczanie sprzętu -)
[z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkolenia
sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], szkoły
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z internatem, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla
kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu
do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów
gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych,
usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi
orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych,
usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia
nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej],
usługi trenerskie, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych,
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, wynajem
odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń
do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie akwariów
pokojowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu
do nurkowania, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie
zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].
499232
(220) 2019 04 29
ŁĄTKA CZESŁAW KRZYSZTOF INNOVATION 1,
Jenkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Śniadaniove love

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.18, 03.02.07
(510), (511) 29 mleko, nabiał i substytuty nabiału, napoje
z produktów mlecznych, desery mleczne, biały ser, sery topione, sery dojrzewające, maślanka, jogurty.
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499279
(220) 2019 04 29
SZUL ANNA IWONA DŹWIĘKODZIEŁO, Siechnice
(znak słowno-graficzny)
dźwiękodzieło

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
widowisk [impresariat], pisanie piosenek, produkcja muzyczna, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi artystów estradowych, usługi rozrywkowe,
usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez,
wystawianie spektakli na żywo.
499284
(220) 2019 04 29
ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Białobrzegi
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VERONI Mineral energy water 0 kcal water+natural
caffeine
(210)
(731)

35

(540) EVE

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 komputery, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, nadajniki [telekomunikacja], urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, przyrządy
pomiarowe, mierniki, urządzenia do przetwarzania danych,
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, urządzenia do transmisji
dźwięku, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk,
głośniki, odbiorniki radiotelefoniczne, przekaźniki elektryczne, telefony, telefoniczne urządzenia nadawcze, wyłączniki
samoczynne, urządzenia zdalnego sterowania, sterowniki
elektroniczne, elektroniczne obwody sterownicze, elektroniczne urządzenia sterujące, płytki dla układów scalonych,
płytki drukowane, obwody drukowane, elektryczne obwody
drukowane, elektroniczne obwody drukowane, elektryczne płytki drukowane, obwody elektryczne i obwody drukowane, płytki drukowane wyposażone w układy scalone,
przewody elektryczne, układy elektroniczne, elektroniczne tablice wskaźnikowe, elektroniczne systemy kontrolne
do maszyn, oprogramowanie, oprogramowanie systemowe
i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe,
oprogramowanie komputerowe do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie rzeczywistym,
kable elektryczne, kable elektroniczne, baterie elektryczne
do pojazdów, baterie elektryczne, baterie, adaptery baterii,
zestawy baterii, baterie litowe, baterie litowo-jonowe, baterie
akumulatorowe litowe, urządzenia do ładowania baterii.
499398
(220) 2019 05 06
POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
I BIEGŁYCH SĄDOWYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSRiBS
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje
owocowo - warzywne, soki owocowo - warzywne, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranżady, lemoniady, wody mineralne i źródlane, preparaty do produkcji napojów.
(210) 499388
(220) 2019 05 06
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NERVOX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.
499392
(220) 2019 05 06
EVE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sulejówek
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531)

23.05.11, 24.01.05, 07.15.22, 03.07.17, 26.04.18, 24.01.03,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe
- w tym organizowanie wystaw, konferencji i konkursów,
usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne
i instruktażowe.
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499410
(220) 2019 05 06
URBAN MARCIN, Toruń
(znak słowno-graficzny)
kamienne dywany.com.pl

(531) 03.06.03, 07.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane.
(210)
(731)
(540)
(540)

499412
(220) 2019 03 29
ROSŁON KATARZYNA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
śląski ZYDEL

(531) 14.07.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 niemetalowe bransoletki identyfikacyjne,
niemetalowe beczułki, niemetalowe części mebli, niemetalowe części półek, niemetalowe dozowniki do serwetek, mocowane na stałe, niemetalowe drążki do zasłon, niemetalowe drzwi przesuwne do mebli, niemetalowe elementy łączące do mebli, akcesoria do przechowywania ubrań, akrylowe
lady do prezentowania towaru, altany [meble], balony reklamowe, balony reklamowe nadmuchiwane powietrzem,
bambus, zasłony bambusowe, bankowe lady, barki [meble],
barki przenośne [meble], barki ruchome, barki ruchome [meble], belki do wyposażenia wystawowego, biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka do celów biurowych, biurka i stoły, biurka modułowe [meble], biurka z regulacją wysokości,
blaty [części mebli], blaty kuchenne, blaty kuchenne [meble],
blaty na szafki, blaty na szafki przeznaczone do użytku
ze zlewozmywakami, blaty robocze, blaty robocze w postaci
mebli, blaty stołowe, blaty wierzchnie do szafek, boazeria
meblarska, budki dla zwierząt domowych, budy dla psów,
budy dla psów [psie budy], budy dla zwierząt domowych,
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, bufety ruchome [meble], cokoły [meble], cokoły [piedestały], cyfry
wykonane z tworzyw sztucznych na meble, cyfry wykonane
z tworzyw sztucznych na budynki, niemetalowe części półek, dekoracje do ciast wykonane z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące [ozdoby], dekoracje z tworzyw sztucznych
do ciast, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw
sztucznych stosowane wraz osprzętem do okien, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli,
dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego
do zastosowania do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, dekoracyjne
listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli
robionych na wymiar, dekoracyjne listwy wykończeniowe
z tworzyw sztucznych stosowane wraz z osprzętem drzwiowym, dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania na szafkach wystawowych, dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania na drzwiach, dekoracyjne
panele drewniane [meble], dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, dekoracyjne skrzynki drewniane, dmuchane balony reklamowe, dodatkowe części blatu rozkładanego
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stołu, domki dla ptaków, domki do zabawy dla zwierząt domowych, donice drewniane w postaci skrzyń, dopasowane
nakrycia na meble, dopasowane pokrowce materiałowe
do mebli, dopasowane pokrowce na meble, dozowniki
na chusteczki higieniczne, nie z metalu [mocowane na stałe],
dozowniki do ręczników mocowane na stałe, dozowniki papieru toaletowego, mocowane na stałe, niemetalowe, dozowniki ręczników papierowych [stacjonarne, nie z metalu],
dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, drabiny drewniane, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, drabiny, niemetalowe, do bibliotek, drabiny schodkowe wykonane
z tworzyw sztucznych, drabiny schodkowe wykonane
z drewna, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, drabiny
z tworzyw sztucznych, drabiny z włókna szklanego, drewniane balie [inne niż wanny do kąpieli], drewniane beczki, drewniane komody pokryte papierem ozdobnym, drewniane parawany z dekoracyjną kratownicą, drewniane półki i stojaki
[meble], drewniane pudła i pudełka do przechowywania,
drewniane ramki na zdjęcia, drewniane ramy do obrazów,
drewniane skrzynie, drewniane szyldy, drewniane żaluzje,
drewniane znaczniki do roślin, osłony na drzewa niemetalowe, drzwi do mebli, drzwi do mebli wykonane z materiałów
niemetalowych, drzwi do mebli wykonane z tworzyw
sztucznych, drzwi do mebli ze szkła, drzwi do szaf, drzwi
do szafek, drzwi przechylne metalowe [części mebli], drzwi
przechylne niemetalowe [części mebli], drzwi przesuwne
do mebli, drzwi przesuwne do szaf, drzwi przezroczyste
ze szkła do mebli, drzwiczki dla kotów wykonane z materiałów niemetalowych, drzwiczki do mebli, duże wyściełane
fotele, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, dzieła sztuki z łupiny orzecha, dzwonki do drzwi
niemetalowe, nieelektryczne, dzwonki wiatrowe [dekoracja],
dzwonki wietrzne, ekrany działowe w formie mebli, ekrany
[meble], ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych, ekrany zaciemniające okna (osłony wewnętrzne), elementy dzielące przestrzeń [meble], elementy łączące do mebli niemetalowe, elementy meblowe, elementy metalowe
mebli segmentowych [meble], elementy wystawowe do witryn, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], elementy z tworzyw sztucznych do pojemników do pakowania, elementy zawieszające do zasłon, etażerki, etykiety
z tworzyw sztucznych, figurki drewniane, figurki wykonane
z cementu gipsowego, figurki miniaturowe [z tworzyw
sztucznych], figurki wykonane z gipsu, figurki wykonane
z pochodnych gipsu, figurki wykonane z tworzyw sztucznych, figurki wykonane z żywicy drzewnej, figurki z drewna,
figurki z kości, figurki z kości słoniowej, figurki z ratanu, figurki
z wosku, figurki z żywicy odlewane na zimno, figury drewniane, figury odlewane z tworzyw sztucznych, figury z tworzyw
sztucznych, figury z wosku, filcowe podkładki pod nogi mebli, formy gipsowe do odlewania materiałów ceramicznych,
fotele, fotele biurowe, fotele bujane, fotele dopasowane
do kształtu ciała [contour chair], fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, fotele fryzjerskie, fotele-leżanki
do zabiegów kosmetycznych, fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z odchylanym oparciem, fotele rozkładane
z podnóżkiem, fotele sako, fotele wypoczynkowe, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], fronty
do szaf i szafek, fronty do szafek, fronty szuflad, gabloty [inne
niż chłodnicze szafy przeszklone], gabloty [inne niż chłodnicze lady przeszklone], gabloty [meble], gabloty szklane, gabloty wystawiennicze, gałki do drzwi, niemetalowe, gałki
do frontów meblowych, niemetalowe, gałki drewniane, gałki
drzwiowe z tworzyw sztucznych, gałki, pokrętła [zamknięcia], nie z metalu, gałki porcelanowe, gałki szklane, garderoby,
giętkie pojemniki z tworzyw sztucznych do przechowywania płynów, gliniane uchwyty do szuflad, haki do wieszaków
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stojących na ubrania, haki do wieszania płaszczy, haki do zasłon, huśtawki montowane na ganku, tabliczki identyfukacyjne niemetalowe, imitacje produktów żywnościowych
z tworzyw sztucznych, jaśki nadmuchiwane [poduszki], poroża jeleni, kafelki lustrzane mocowane do ściany, kanapo-tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, kapsuły [pojemniki
niemetalowe], karnisze, kartoteki [meble], karty dostępu [klucze] z tworzyw sztucznych, niekodowane, karty-klucze
z tworzyw sztucznych, niekodowane, kasetki, nie z metalu,
kasetki wykonane z drewna, kasety do ekspozycji biżuterii,
kasy [meble sklepowe], klapki do skrzynek na listy w drzwiach
[nie z metalu lub kamienia], klapki w ścianach lub drzwiach
do wchodzenia dla psów i kotów, me z metalu lub kamienia,
klatki dla zwierząt, klatki i skrzynki dla zwierząt domowych,
kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, kółka do kluczy, niemetalowe, kółka do zasłon, kółka do zasłon, niemetalowe, kołyski bujane, kraty do domowych kominków, osłony
do kominków, komódki z szufladami, komody, komody [meble], komody ścienne, komplety mebli do salonu, konsole,
konsole [meble], konsole [meble] do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], konstrukcje drewniane
łóżka, konstrukcje półek, nie z metalu [meble], kontuary [meble], kontuary [stoły], kosze do przechowywania [meble], kosze do przechowywania, nie z metalu, kosze drewniane, kosze na beczki, kosze niemetalowe, kosze ozdobne wykonane
z drewna, kosze ozdobne wykonane z wikliny, kosze z pokrywką, kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, kosze
z tworzyw sztucznych [duże] do celów przemysłowych, kosze z tworzyw sztucznych [inne niż kosze na śmieci], kosze
z wikliny na kwiaty, koszyki dla kotów, koszyki dla psów, koszyki piknikowe [nie wyposażone], koszyki wiklinowe, kozły
do podpierania stołów, kozły niemetalowe do podparcia
stołów, kozły [stojaki meblowe], kozły [stoły do piłowania],
kraty kominkowe domowe, kredensy, kredensy [meble], kredensy na serwis do podawania herbaty [chadansu], kredensy, toaletki, komody, krzesła, krzesła bankietowe, krzesła biurowe, krzesła dla biur kreślarskich, krzesła dla wędkarzy, krzesła [fotele] biurowe, krzesła, fotele z ruchomym oparciem,
krzesła konferencyjne, krzesła kreślarskie, krzesła na jednej
nodze, krzesła na kółkach, krzesła na ramie ślizgowej, krzesła
nadmuchiwane, krzesła obrotowe, krzesła przystosowane
do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, krzesła robocze, krzesła sako, krzesła składane, krzesła stołowe,
kształtowane termicznie pojemniki z tworzyw sztucznych
[inne niż do użytku domowego lub kuchennego], kufry
[szafki], kule ogrodowe, kuranty wiatrowe [dekoracja], kwietniki [meble], lady do celów prezentacji, lady robocze [meble],
lady sprzedażowe [meble], lady wystawowe przeszklone
[nieelektryczne], łapacze snów [dekoracje], ławki, ławy [meble], ławy ogrodowe połączone na stałe z ławkami, łazienkowe umywalki obudowane szafką, leżaki, leżaki do opalania,
listwy do ram obrazów i zdjęć, listwy profilowe do luster, listwy profilowe do mebli [gzymsy], listwy wykonane z drewna do ram do obrazów i zdjęć, listwy wykonane z substytutów drewna do ram do obrazów i zdjęć, listwy wykonane
z tworzyw sztucznych do ram do obrazów i zdjęć, listwy
z tworzywa sztucznego do ochrony krawędzi mebli, litery
[inne niż czcionki drukarskie i modelowe] wykonane głownie
z tworzyw sztucznych, łóżka, łóżka drewniane, łóżka, pościel,
materace, poduszki, łóżka przenośne, łóżka sako, łóżka składane, łóżka ze schowkiem [szufladami], lusterka do golenia,
lusterka do makijażu do torebek, lusterka do makijażu
do użytku w podróży, lusterka do makijażu do użycia
w domu, lusterka do puderniczek, lusterka do szafek, lusterka
kieszonkowe, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], lustra i lusterka stojące, lustra łazienkowe, lustra [meble], lustra [nieprzenośne], lustra o pełnej długości w ramie, stojące, werty-
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kalnie obrotowe [psyche], lustra ścienne, lustra jako srebrzone szkło, lustra z elektrycznym oświetleniem, lustra z nadrukiem, magnetyczne znaki drukowane z winylu, małe dwuosobowe kanapy, meble, meble antyczne, meble bambusowe, meble biurowe, meble biurowe metalowe, meble dla
dzieci, meble dla niemowląt, meble dla osób niepełnosprawnych fizycznie, osób z upośledzeniem ruchowym i inwalidów, meble dla zwierząt domowych, meble do akwariów
pokojowych, meble do celów katalogowania, meble do celów wystawowych, meble do eksponowania towarów, meble do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży, meble
do kantyn, meble do oranżerii, meble do pokojów dziecinnych, meble do przebieralni, meble do przechowywania,
meble do przewijania niemowląt, meble do przyczep kempingowych, meble do sal koncertowych, meble do salonu,
meble do samochodów kempingowych, meble do sauny,
meble do siedzenia, meble do terrariów wewnętrznych, meble do użytku przemysłowego, meble do użytku w audytoriach, meble do użytku w publicznych toaletach, meble
do wiwariów, meble do wnętrz, meble do wyposażenia sklepów, meble domowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe,
meble domowe wykonane z drewna, meble drewniane, meble gięte, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
meble kempingowe, meble komputerowe, meble kuchenne, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble kuchenne z regulacją wysokości, meble laboratoryjne, meble laboratoryjne [inne niż specjalnie przystosowane], meble łączone, meble łazienkowe, meble metalowe,
meble metalowe i meble kempingowe, meble modułowe
[kombinowane], meble na miarę do zabudowy, meble nadmuchiwane, meble niemetalowe [inne niż specjalnie stworzone do użytku medycznego lub laboratoryjnego], meble
ogrodowe, meble ogrodowe drewniane, meble ogrodowe
[patio], meble ogrodowe wykonane z drewna, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe z aluminium,
meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble przystosowane do układania jedno na drugim, meble przystosowane
do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, meble przystosowane do użytku na zewnątrz, meble rattanowe, meble sklepowe, meble sklepowe do wystawiania kartek, meble skórzane, meble [skrzynie] na ryż, meble stołówkowe, meble sypialne, meble sypialniane na miarę (do zabudowy), meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble
szkolne, meble tapicerowane, meble trzcinowe, meble uliczne niemetalowe, meble w stylu antycznym, meble wielofunkcyjne, meble wykonane głównie ze szkła, meble wykonane z substytutów drewna, meble wykonane z tworzyw
sztucznych, meble wykonane ze stali, meble wykonane
ze stalowych rurek, meble wypoczynkowe, meble wystawiennicze do punktów sprzedaży, meble z listewek, meble
z opcją zmieniania w łóżka, meble z przegrodami na butelki
[barki], meble z tworzyw sztucznych, meble z tworzyw
sztucznych do łazienek, meble zawierające łóżka, meble
ze szkła, meblościanki, półki meblowe, metalowe drzwi
do mebli, metalowe ramki do zdjęć, metalowe ramy do obrazów, metalowe ramy wystawowe (gablotki ścienne) [meble], metalowe szafki ognioodporne [meble], metalowe wewnętrzne żaluzje okienne, metalowe wieszaki na kapelusze,
metalowe żaluzje weneckie [wewnętrzne], miniaturowe meble wykonane z drewna, miniaturowe meble wykonane
z włókna drzewnego, mobilne palety wykonane z materiałów niemetalowych, mobilne wyświetlacze, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych, modele figurek
[ozdoby] wyrabiane z gipsu, modele figurek [ozdoby] z drewna, modele figurek [ozdoby] z syntetycznej żywicy, modele
figurek [ozdoby] z tworzyw sztucznych, modele figurek
[ozdoby] z wosku, modele ozdobne z tworzyw sztucznych,
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modele [ozdoby] wykonane z gipsu, modele [ozdoby] wykonane z tworzyw sztucznych, modele [ozdoby] wykonane
z żywicy syntetycznej, modele [ozdoby] z wosku, modele
w zmniejszonej skali [ozdoby] z gipsu, modele w zmniejszonej skali [ozdoby] z tworzyw sztucznych, modele w zmniejszonej skali [ozdoby] z drewna, modele w zmniejszonej skali
[ozdoby] z wosku, modele wykonane z drewna [ozdoby],
modele zwierząt [ozdoby] z wosku, modele zwierząt [ozdoby] z tworzyw sztucznych, modele zwierząt [ozdoby] z gipsu,
modele zwierząt [ozdoby] z drewna, modułowe meble łazienkowe, modułowe układy półek [meble], moduły biurkowe, moduły do przechowywania [meble], nadmuchiwane
meble, nadmuchiwane podgłówki, nadmuchiwane poduszki [inne niż do użytku medycznego] do umieszczenia wokół
szyi, nadmuchiwane poduszki [inne niż do celów medycznych] do umieszczenia wokół szyi, nadmuchiwane poduszki,
inne niż do celów medycznych, nadmuchiwane posłania dla
zwierząt domowych, nadmuchiwane znaki z tworzyw
sztucznych, nakładki na materace, nakładki siedzeniowe jako
części mebli, nakładki wierzchnie na materace, nakrycia
na siedzenia [uformowane] na meble, narożniki [meble], niemetalowe kapsuły czasu, niemetalowe karnisze, niemetalowe opaski okienne [obramowania dekoracyjne], niemetalowe plakietki dekoracyjne do pojazdów, niemetalowe podpórki do półek, niemetalowe pojemniki do przechowywania
[inne niż do użytku domowego lub kuchennego], niemetalowe pojemniki do przechowywania, niemetalowe pojemniki na chusteczki [mocowane na stałe], niemetalowe półki
ścienne [meble], niemetalowe przenośne stoiska wystawowe [inne niż konstrukcje], niemetalowe przezroczyste tacki
na żywność do zastosowania komercyjnego, niemetalowe
przezroczyste tace na żywność do użytku handlowego, niemetalowe pudła do przechowywania, niemetalowe skrzynki
na listy, niemetalowe stoiska wystawowe, niemetalowe
tarczki dziurki od klucza, niemetalowe wieszaki do odzieży,
niemetalowe wieszaki do półek, niemetalowe wsporniki
do półek stanowiące części mebli, niemetalowe wyposażenie sklepów, niemetalowe wyposażenie wystawowe sklepów, niemetalowe zamykane szafki do przechowywania
cennych rzeczy [meble], nogi do mebli, nogi do stoisk wystawowych (niemetalowe), nogi do tablic wystawowych (niemetalowe), nogi krzeseł, nogi stołowe, nóżki meblowe niemetalowe, numery domów niemetalowe, numery domów
nieświecące, niemetalowe, numery wykonane z tworzyw
sztucznych na budynki, obejmy do zasłon do ich związywania z tyłu, obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklamy,
listwy na ramy do obrazów, ramy do obrazów, obudowy
drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektronicznej,
obudowy drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektrycznej, okiennice wewnętrzne, rolety wewnętrzne okienne, okolicznościowe stojaki na kwiaty, opakowania drewniane do butelek, oprawy do obrazów [ramy], osłony do kominków, osłony do kominków (meble), osłony kominkowe, osłony kominkowe domowe [meble], osłony kominkowe [meble],
osobiste lusterka kompaktowe, osobiste lusterka składane,
osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, otomany,
ozdobne figurki akcji z gipsu, ozdobne figurki akcji z drewna,
ozdobne figurki akcji z tworzyw sztucznych, ozdobne figurki
akcji z wosku, ozdobne figurki wykonane z wosku, ozdobne
figurki wykonane z gipsu, ozdobne figurki wykonane z drewna, ozdobne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania
na frontach sklepów, ozdobne lustra, ozdobne modele wykonane z drewna, ozdobne modele wykonane z gipsu,
ozdobne modele wykonane z wosku, ozdobne rzeźby wykonane z wosku, ozdobne rzeźby wykonane z gipsu, ozdobne
rzeźby wykonane z drewna, ozdobne statuetki wykonane
z drewna, ozdoby do ciast z tworzyw sztucznych, ozdoby
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na przyjęcia z tworzyw sztucznych, ozdoby okolicznościowe
z drewna, z wyjątkiem ozdób na drzewka, ozdoby [posągi]
zrobione z wosku, ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych,
ozdoby z drewna na środek stołu, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, palety drewniane, panele
będące częściami mebli, panele do celów reklamowych [nieświecące i niemechaniczne], panele do podziału pomieszczeń [meble], panele drewniane do mebli, panele meblowe,
panele rozdzielające [przegrody], panele tylne [części mebli],
panele wystawowe do ośrodków sprzedaży, panele wystawowe do ośrodków wystawienniczych, panele wystawowe
[nieświecące i niemechaniczne], panele wystawowe [nieświetlne i niemechaniczne], panele wystawowe w postaci
mebli, panele z przezroczystych tworzyw sztucznych będące częściami pojemników do pakowania, papierowe drzwi
działowe, papierowe ramki do zdjęć, papierowe ramy do obrazów i zdjęć, parawany działowe składane w stylu orientalnym (byoubu), parawany [meble], parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, parawany z jednym skrzydłem [meble], passe partout do fotografii, plakietki
imienne z tworzyw sztucznych, plansze, stoiska wystawowe
i oznakowanie, niemetalowe, płytki lustrzane, płyty meblowe, podnóżki, podnóżki mocowane na ścianie, podnóżki [taborety], podpórki do książek [meble], podpórki do półek
niemetalowe, podpórki do roślin lub drzew, podpórki, niemetalowe, do roślin lub drzew, podpórki pod książki, podpory do drzew niemetalowe, podpory do roślin, podpory
do sznurów do suszenia bielizny, z drewna lub tworzyw
sztucznych, podręczne koszyki na zakupy do użytku w supermarketach, nie z metalu, podstawki pod książki, podstawki pod laptopy, podstawy łóżek, podstawy stołów, poduszki,
poduszki bambusowe, poduszki dekoracyjne, poduszki dla
zwierząt domowych, poduszki dmuchane, poduszki dmuchane, do celów niemedycznych, poduszki dmuchane
do spania, do celów niemedycznych, poduszki dmuchane
lako meble [do celów niemedycznych], poduszki do karmienia niemowląt, poduszki do podpierania głowy, poduszki
do podpierania pleców, nie do celów medycznych, poduszki
do siedzeń stadionowych, poduszki [inne niż do użytku medycznego] do podpierania niemowląt w trakcie badania, poduszki na krzesła, poduszki na siedzenia, poduszki na siedzenia do krzeseł, poduszki na siedzenia stadionowe, poduszki
nadmuchiwane, poduszki [obicia], poduszki ozdobne, poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, poduszki pod kark, poduszki-podkładki na krzesła, poduszki sako, poduszki siedziska, poduszki wspierające szyję, poduszki wypełnione włosiem, poduszki z wypełnieniem, poduszki zapachowe, poduszki zapamiętujące kształt, pojemniki do pakowania wykonane z drewna, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, pojemniki drewniane, pojemniki drewniane
[inne niż do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki
na jajka [opakowania] z tworzyw sztucznych, pojemniki
na lekarstwa z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe
do przechowywania narzędzi [puste], pojemniki niemetalowe do przenoszenia towarów [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki modułowe [niemetalowe
i nie do użytku domowego bądź kuchennego], pojemniki
kompostowe wytwarzane z tworzyw sztucznych, pojemniki
niemetalowe do transportu, pojemniki ochronne z materiałów niemetalowych do pakowania towarów, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, pojemniki w formie
pudełek wykonanych z drewna, pojemniki wielofunkcyjne
[niemetalowe i nie do użytku domowego lub kuchennego],
pojemniki wykonane z materiałów syntetycznych [inne niż
do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki z drewna [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki z kości, pojemniki z trzciny, pokrowce na odzież [magazy-
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nowanie], pokrowce na odzież [szafa], pokrowce na ubrania,
pokrycia ochronne na meble [uformowane], pokrycia
ochronne na meble [dopasowane], pokrycia z materiałów
tekstylnych [dopasowane] na meble, pokrywki z tworzyw
sztucznych do puszek, pokrywy z tworzyw sztucznych, połączenie klęcznika i siedzenia do prac ogrodowych, półka
na talerze, półki biblioteczne, półki biurowe, półki do celów
wystawowych, półki do kartotek [meble], półki do pisania,
półki do przechowywania lodu [meble], półki do przechowywania [meble], półki do sprzedaży w zestawach, półki
i stojaki do przechowywania dzieł sztuki, półki magazynowe,
półki [meble], półki metalowe, półki na buty, półki na dostawy [meble], półki na klawiatury komputerowe, półki na książki, półki na żywność, półki niemetalowe [meble], półki prefabrykowane [meble], półki ścienne [konstrukcje] z materiałów
niemetalowych, półki ścienne [konstrukcje] metalowe, półki
ścienne [meble], półki sklepowe [regały], półki skośne, półki
stanowiące meble do pokojów dziecinnych, półki w kształcie kwadratów, półki wiszące [meble], półki wystawowe, półki z krawędziami do regałów, półki z metalu [meble], półki
z niemetalowych materiałów [meble], posągi z drewna, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa],
pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], pościel, oprócz bielizny pościelowej, posłania dla kotów, posłania dla psów, posłania dla zwierząt, posłania dla
zwierząt domowych, posłania dziecięce wykonane z materiału w postaci torby, postumenty [meble], postumenty pod
doniczki na rośliny, postumenty pod doniczki na kwiaty, poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] do okien, poziome
żaluzje weneckie [wewnętrzne] na drzwi, poziome żaluzje
wewnętrzne z lamelkami, prefabrykowane drzwi drewniane
do mebli, prefabrykowane drzwi metalowe do mebli, przemieszczane metalowe regały do przechowywania [meble],
przenośne biurka, przenośne budy, przenośne meble wystawowe, przenośne panele działowe [meble], przenośne panele wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, przenośne pionowe stojaki wystawowe, przenośne podkładki pod plecy
do użycia z krzesłami, przenośne posłania dla zwierząt domowych, przenośne powierzchnie do pracy [meble], przenośne przepierzenia [meble], przenośne pulpity do pisania
[meble], przenośne ścianki biurowe, przenośne ścianki działowe [meble] metalowe, przenośne segmenty eksponujące
sprzedawane towary [meble], przenośne stelaże wystawowe
na reklamy, przesłonięte wloty do skrzynek na listy [nie z metalu lub kamienia], przesłony ekspozycyjne [meble], przesłony przeciwsłoneczne [listewkowe zewnętrzne], przesłony
przeciwsłoneczne [wewnętrzne], niemetalowe i nietekstylne, przesłony przeciwsłoneczne [listewkowe wewnętrzne],
przesuwne ścianki działowe do pokoi [przegrody meblowe],
przesuwne zamknięcia niemetalowe do pojemników, przeszklone szafki wystawowe do celów handlowych [gabloty],
przezroczyste drzwi niemetalowe do mebli, przezroczyste
drzwi w metalowych ramach do mebli, przezroczyste
oprawki z tworzyw sztucznych na identyfikatory, przezroczyste pojemniki na żywność stosowane do pakowania handlowego, przylepne ozdoby z drewna na ściany, przylepne
ozdoby z wosku na ściany, przymocowane szafki kuchenne,
przyssawki z tworzyw sztucznych, przytwierdzane do ściany
niemetalowe półki na narzędzia, pudełeczka na upominki
rozdawane na przyjęciach z tworzywa sztucznego, pudełka
do pakowania, płaskie [drewno], pudełka do pakowania
w płaskiej postaci [tworzywa sztuczne], pudełka do pakowania w płaskiej postaci [drewno], pudełka do pakowania wykonane z tworzyw sztucznych, pudełka do pakowania z tworzyw sztucznych, pudełka do pakowania złożone [z drewna],
pudełka do pakowania złożone [drewno], pudełka do pako-
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wania złożone [tworzywa sztuczne], pudełka do pakowania
złożone [z tworzyw sztucznych], pudełka do przechowywania [z tworzyw sztucznych], pudełka do przechowywania
[drewno], pudełka do przenoszenia niemetalowe, pudełka
do układania jedno na drugim [z tworzyw sztucznych], pudełka do układania jedno na drugie [tworzywa sztuczne],
pudełka do układania jedno na drugie [drewniane], pudełka
drewniane, pudełka drewniane do przechowywania zabawek, pudełka drewniane do układania w stosy, pudełka
drewniane lub z tworzyw sztucznych, pudełka na jajka [opakowania] z tworzyw sztucznych, pudełka na wyprawkę dla
noworodka [drewniane lub z tworzyw sztucznych], pudełka
na zabawki [meble], pudełka ozdobne z tworzyw sztucznych, pudełka przenośne [pojemniki] z drewna, pudełka
przenośne [pojemniki] z tworzyw sztucznych, pudełka składane do pakowania [tworzywo sztuczne], pudełka składane
do pakowania [z tworzyw sztucznych], pudełka składane
do pakowania [drewno], pudełka z drewna, pudełka z drewna powlekanego papierem, pudełka z laminowanego plastiku, pudełka z prasowanego włókna przystosowane do układania w stosy, pudełka z tworzyw sztucznych, pudełka
z tworzyw sztucznych do pakowania, płaskie, pudełka z tworzyw sztucznych do układania w stosy, pudełka z tworzyw
sztucznych do pakowania, pudła do przechowywania [meble], pudła do przechowywania poduszek [meble], pudła
do tapczanów, pudła na zamek [meble], pudła z tworzyw
sztucznych [duże] do celów przemysłowych, pudła z wulkanizowanego włókna przystosowane do układania w stosy,
pufy [meble], pufy typu sako, pulpity [biurka] do pracy w pozycji stojącej, pulpity do książek [meble], pulpity do pisania,
pulpity do pracy w pozycji stojącej, pulpity [meble], puste
kapsułki do kawy z tworzywa sztucznego, puszki cylindryczne, niemetalowe, rączki z materiałów z tworzyw sztucznych
do głębokich naczyń kuchennych, ramki do haftowania,
ramki do obrazków i zdjęć, ramki do plastrów miodu, ramki
do zdjęć, ramki drewniane do uli, ramki na obrazy i fotografie, ramki na plastry miodu do uli, rampy z tworzyw sztucznych dla pojazdów, ramy, ramy do baldachimów, ramy
do kontenerów niemetalowe, ramy do łóżek, ramy do luster,
ramy do mebli, ramy do obrazów i zdjęć, ramy do obrazów
i zdjęć [nie z metali szlachetnych], ramy do obrazów z materiałów niemetalowych, ramy do obrazów z metali szlachetnych, ramy łóżek z metalu, ramy na szyldy, ramy na tablice
wystawowe, listwy do ram obrazów, ramy skórzane do obrazów i zdjęć, ramy stoisk wystawowych [niemetalowe], ramy
wystawowe [gablotki ścienne], rattan [materiał nieprzetworzony lub częściowo przetworzony], ręczne lusterka, ręczne
płaskie wachlarze, ręczne składane wachlarze, regały, regały
do przechowywania, regały drewniane [meble], regały [meble], regały metalowe, regały metalowe [stojaki z półkami],
regały metalowe (systemy półkowe) [meble], regały na gazety, regały na rośliny, regały niemetalowe [meble] do celów
magazynowych, regały składane, regały wystawowe do prezentacji towarów w celach wystawowych, regały wystawowe do wystawiania towarów w celach sprzedaży, regały
z metalu [meble], regulowane łóżka, reklamowe tablice wystawowe, reprodukcje mebli antycznych, rolety materiałowe
wewnętrzne, rolety listewkowe zaciemniające [wewnętrzne],
rolety okienne, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety
okienne [wewnętrzne], rolety papierowe, rolety wewnętrzne, rozkładane bramki zabezpieczające do otworów drzwiowych, rozkładane bramki zabezpieczające do schodów, rozkładane fotele, rozkładane fotele [do siedzenia i spania], rozkładane kanapy, rozkładane meble z obiciem, ruchome biurka, ruchome ławki, ruchome niemetalowe schody pasażerskie, ruchome podstawy [meble], ruchome półki do przechowywania [meble], ruchome przepierzenia [meble], ru-
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chome przesłony (ekrany) [meble], rzeźbione ramy do obrazów i zdjęć, rzeźby drewniane, rzeźby wykonane z drewna,
rzeźby wykonane z gipsu, rzeźby wykonane z tworzyw
sztucznych, rzeźby z gipsu, rzeźby wykonane z wosku, rzeźby
z tworzyw sztucznych, rzeźby z wosku, samoprzylepne panele wystawowe, schodki [drabiny] z drewna, schodki [drabiny] z tworzyw sztucznych, ścianki działowe, ścianki działowe
do biur [meble], ścianki działowe do mebli, ścianki działowe
niemetalowe, [meble] zrobione z paneli łączonych na zakładkę, ścianki działowe niemetalowe [meble], ścianki działowe
w postaci mebli [przepierzenia], ścianki działowe wystawowe, ścianki działowe z metalu [meble], ścianki działowe
z tworzyw sztucznych [meble], ściany działowe [meble], segmenty do przechowywania [meble], segmenty do przechowywania do przerabiania szafek, segmenty [meble] do wystawiania literatury, segmenty [meble] do wystawiania materiałów piśmienniczych, segmenty mebli ściennych, segmenty półek drewnianych [meble], segmenty ścienne metalowe
[meble], segmenty wystawiennicze do celów prezentacyjnych, segmenty wystawiennicze do celów ekspozycyjnych,
segmenty wystawiennicze [meble], segmenty wystawowe
do celów promocyjnych, sekcje boazeryjne do mebli, sekretery z żaluzjowym zamknięciem, serwantki, serwantki kuchenne, siedzenia, siedzenia [meble], siedzenia metalowe,
składane ekrany prezentacyjne do użytku wystawienniczego, składane ekrany prezentacyjne do użytku w prezentacjach konferencyjnych, składane ekrany prezentacyjne
do użytku w wystawach sklepowych, składane ekrany wystawowe, składane łóżka, składane panele do celów ekspozycyjnych, składane pionowe wystawy wykonane z obramowanych tkanin, składane segmenty wystawowe [meble],
składane stoiska ekspozycyjne, składane stoły tapeciarskie,
skoble z materiałów niemetalowych, skrzynie, skrzynie
do przechowywania [meble], skrzynie drewniane do celów
pakowania przemysłowego, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, skrzynie kratowe [opakowania], skrzynie [meble],
skrzynie na narzędzia [meble], skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynie na narzędzia niemetalowe [puste],
skrzynie nagamochi, skrzynie niemetalowe, skrzynie [paki]
niemetalowe, skrzynie wykonane z drewna do przechowywania, skrzynie wykonane z tworzyw sztucznych do przechowywania, skrzynki do pakowania wykonane z drewna,
skrzynki do pakowania z tworzyw sztucznych, skrzynki drewniane, skrzynki drewniane do przechowywania zabawek,
skrzynki i pudełka na zabawki, skrzynki na listy, nie z metalu,
skrzynki na listy niemetalowe, skrzynki na listy, niemetalowe
i niemurowane, skrzynki na listy wykonane z tworzyw
sztucznych, skrzynki na listy z drewna, skrzynki na narzędzia
[meble], skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynki
na zabawki, skrzynki narzędziowe nie z metalu, skrzynki narzędziowe niemetalowe, skrzynki niemetalowe na butelki,
skrzynki z tworzyw sztucznych, słupki do drapania dla kotów,
słupki do drzew z twardego drewna, sofa nadmuchiwana,
sofy, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, sofy ścienne, sprzęt
biurowy [meble], sprzęt do draperii, sprzęt do firan i zasłon,
standy wystawowe, stanowiska pracy [meble], stanowiska
pracy [siedzenia] dla osób niesprawnych fizycznie i dla osób
z ograniczoną możliwością ruchu, stanowisko pracy z komputerem [meble], statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk,
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, statuetki
wykonane z żywic syntetycznych, statuetki z drewna, wosku,
gipsu lub tworzyw sztucznych, statuetki z gipsu, stoiska
do wystawiania towaru, stoiska sklepowe wystawowe przeszklone [nieelektryczne], stoiska wystawiennicze [niemetalowe, inne niż konstrukcje], stoiska wystawowe, stoiska wystawiennicze składane, stoiska wystawowe do celów handlo-
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wych, stoiska wystawowe z metalowymi elementami konstrukcyjnymi, stojaki będące meblami wykonane z materiałów niemetalowych, stojaki do akwariów wewnętrznych
[meble], stojaki do butelek, stojaki do komputerów, stojaki
do parasoli przeciwsłonecznych, stojaki do prezentacji materiałów drukowanych, stojaki do przechowywania materiałów
drukowanych, stojaki do przechowywania czasopism [meble], stojaki do wieszania ubrań, stojaki do wystawiania gazet,
stojaki do wystawiania materiałów [meble], stojaki do wystawiania produktów w punktach sprzedaży, stojaki do zdjęć
bez ram, stojaki i wieszaki na narzędzia z tworzyw sztucznych, stojaki [meble] do użycia ze sprzętem audio, stojaki
[meble] na antałki, stojaki [meble] pod telewizor, stojaki [meble] wykonane głównie z drewna do przechowywania, stojaki na bagaże będące meblami, stojaki na beczki, niemetalowe, stojaki na biurka [meble], stojaki na broń, stojaki na broszury [meble], stojaki na broszury [w postaci mebli], stojaki
na ciężarki do ćwiczeń, stojaki na czasopisma, stojaki na doniczki z kwiatami, stojaki na drewno opałowe, stojaki na głośniki [meble], stojaki na hantle, stojaki na kapelusze, stojaki
na kartki w postaci tablic wystawowych, stojaki na korespondencję [meble], stojaki na książki kucharskie, stojaki na książki
[meble], stojaki na kwiaty, stojaki na lady, stojaki na parasole,
stojaki na paszę, stojaki na płaszcze, stojaki na proporce, stojaki na ręczniki [meble], stojaki na siodła, stojaki na sprzęt
do fitnessu, stojaki na telefony [meble], stojaki na ubrania,
stojaki na ubrania wykonane z materiałów niemetalowych,
stojaki na wino [meble], stojaki na żywność, stojaki niemetalowe na beczki, stojaki obrotowe [meble], stojaki podporowe
[meble], stojaki, półki, stojaki, półki [meble] do celów przechowywania, wytworzone głównie z tworzywa sztucznego,
stojaki ramowe, stojaki wielofunkcyjne [meble], stojaki wystawowe, stojaki wystawowe do sprzedaży towarów, stojaki
wystawowe do witryn sklepowych, stojaki wystawowe metalowe, stojaki wystawowe na plakaty, stojaki wystawowe
na stroje, stoliczki na kolana, stoliczki pod laptopy, stoliki, stoliki do herbaty, stoliki kawowe, stoliki komputerowe, stoliki
na kółkach do serwowania, stoliki nocne, stoliki pod drukarki,
stoliki pod maszyny do pisania, stoliki pod umywalkę [meble], stoliki przy kanapie, stoliki przyścienne z szufladami, stoliki ruchome pod komputery, stoliki salonowe, stoliki składane, stoliki z mozaiką, stołki barowe, stołki obrotowe, stołki
perkusyjne, stołki robocze, stoły, stoły biurowe, stoły blaty,
stoły do celów toaletowych, stoły do jadalni, stoły do kartotek, stoły do klejenia tapet, stoły do masażu, stoły do pielęgnacji zwierząt domowych, stoły do piły [imadła], niemetalowe, inne niż części maszyn, stoły do piły [robocze], inne niż
części maszyn, stoły do pisania, stoły do pracy, stoły do pracy
przy planach, stoły do tapetowania, stoły do użytku w ogrodach, stoły kempingowe, stoły komputerowe, stoły konferencyjne, stoły kreślarskie, stoły kreślarskie [meble], stoły kuchenne, stoły łączone na stałe z siedzeniami [meble piknikowe], stoły marmurowe, stoły [meble], stoły metalowe, stoły
na jednej nodze, stoły piknikowe, stoły przystosowane
do użytku przez osoby z trudnościami w poruszania się, stoły
toaletowe, stoły warsztatowe, stoły warsztatowe dla stolarzy,
stoły warsztatowe z imadłem, niemetalowe, stoły wystawowe [gabloty], stoły z imadłem [meble], stoły z kozłami, stoły
z opuszczanym blatem, stoły z regulacja wysokości, stopki
do mebli, stopnie [drabiny] niemetalowe, systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych i garderob [części mebli], systemy półkowe [regały], szafki, szafki [części zestawu],
szafki do celów wystawowych [inne niż chłodnicze szafki
wystawowe], szafki do celów wystawowych, szafki do komputerów [meble], szafki do łazienek, szafki do przechowywania, szafki do przechowywania materiałów, szafki do przechowywania przedmiotów, szafki do przechowywania ziem-
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niaków, szafki do przechowywania żywności, szafki do przechowywania [meble], szafki do sypialni, szafki do toalet,
szafki dźwiękoszczelne [meble], szafki kartotekowe, szafki
kasjerskie zamykane z materiałów niemetalowych, szafki kuchenne, szafki łazienkowe, szafki łazienkowe z umywalkami,
szafki [meble], szafki metalowe, szafki metalowe [meble],
szafki na akta, szafki na broń, szafki na buty, szafki na cokole,
szafki na cokole do przechowywania [meble], szafki na indeksy, szafki na kartotekę, szafki na klucze, szafki na klucze
[meble], szafki na kosze na odpadki, szafki na lekarstwa, szafki na materiały biurowe [meble], szafki na płyty [meble], szafki na serwisy do herbaty, szafki na ubrania, szafki na umywalki, szafki niemetalowe do przechowywania żywności, szafki
nocne, szafki ogniotrwałe, szafki ogniotrwałe niemetalowe
[meble], szafki pod zlewem, szafki posiadające właściwości
ognioodporne, szafki ścienne, szafki wystawowe, szafki z lustrami, szafki zamykane, szafki ze schowkami, szafy, szafy
do dzielenia pomieszczeń, szafy [meble], szafy na dokumenty w postaci mebli, szafy narzędziowe niemetalowe [puste],
szafy wnękowe, szafy z lustrami, szezlongi, szkatułki, szkatułki
wykonane z macicy perłowej, szkatułki wykonane z trzciny,
szkatułki z bursztynu, szkatułki z celuloidu, szkatułki z fiszbinu, szkatułki z korka, szkatułki z muszli, szkatułki z pianki morskiej, szkatułki z trzciny, szkatułki z wikliny, szklane gałki
do drzwi, szkło do użytku w oprawianiu dzieł sztuki, szkło
srebrzone [lustra], sznury do podwiązywania zasłon, wsporniki do sznurów do suszenia bielizny z drewna lub tworzyw
sztucznych, szuflady, szuflady [części mebli], szuflady do komódki do układania w stosy, szuflady do mebli, szuflady
do przechowywania [meble], szuflady do przechowywania
kart, szuflady metalowe [części mebli], szuflady na pieniądze
niemetalowe, szyldy reklamowe z drewna, szyldy reklamowe
z tworzyw sztucznych, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, szyldy z tworzyw sztucznych, tablice do pisania flamastrami do celów prezentacyjnych, tablice do prezentacji, tablice do prezentacji materiałów drukowanych, tablice
do prezentacji materiałów graficznych, tablice do prezentacji
materiałów modelarskich, tablice do prezentacji materiałów
obrazkowych, tablice do zamieszczania fotografii, tablice
do zawieszania kluczy, tablice informacyjne, tablice korkowe,
tablice korkowe [tablice informacyjne], tablice kredowe
do celów prezentacji, tablice memo z tkaniną i tasiemkami,
tablice ogłoszeniowe, tablice ogłoszeniowe [inne niż elektroniczne], tablice ogłoszeniowe korkowe [szyldy], tablice
ozdobne wykonane z wosku, tablice ozdobne wykonane
z gipsu, tablice ozdobne wykonane z tworzyw sztucznych,
tablice pod litery [puste panele wystawowe], tablice reklamowe, tablice reklamowe [meble], tablice reklamowe
z drewna [nieświecące], tablice reklamowe z porcelany [nieświecące], tablice reklamowe z tworzyw sztucznych [nieświecące], tablice reklamowe ze szkła [nieświecące], tablice
w postaci mebli, tablice wystawowe, tablice wystawowe
składające się ze składanych i wzajemnie łączonych metalowych prętów, tablice wystawowe wykonane z tworzyw
sztucznych, tablice z drewna do celów reklamowych [nieświecące], tablice z tworzyw sztucznych do celów reklamowych [nieświecące], tabliczki [dekory] z tworzyw sztucznych,
tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt,
tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, tabliczki imienne
na drzwi, niemetalowe, tabliczki na drzwi, niemetalowe, tabliczki nagrobne z tworzyw sztucznych, tabliczki wykonane
z drewna, tabliczki z numerem do wyciągów rowerowych,
niemetalowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, taboret
podest [stopa słonia], taborety, taborety łazienkowe, taborety-podesty [stopa słonia], taborety robocze, taborety ruchome [meble], taborety wędkarskie, taborety ze schodkiem,
taborety ze schodkiem [meble], tace będące częściami wy-
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stawowych mebli sklepowych, tace drewniane przystosowane do układania w stosy, tace na buty [meble], tace niemetalowe, tace niemetalowe [inne niż do użytku domowego],
tace niemetalowe [inne niż do użytku domowego lub sortowania lub liczenia pieniędzy], tace z tworzyw sztucznych
przystosowane do układania w stosy, tacki z tworzyw sztucznych [pojemniki] używane do pakowania żywności, tamborki, tapczany posiadające miejsce do przechowywania, tapczany wykonane z drewna, tapczany wykonane z trzciny,
tapczany wykonane z tworzyw sztucznych, tapczany wykonane z wikliny, tapczany z trzciny, tarczki dziurek od klucza
niemetalowe, taśmy drewniane, tarczki z dziurka od klucza
z materiałów niemetalowych, taśmy korkowe, toaletki, taśmy
kryjące niemetalowe do krycia łączeń przylegających do siebie dywanów, toaletki [meble], toaletki z trzema lustrami,
transportery dla zwierząt w formie pudeł, trzyczęściowe
komplety mebli [meble], tyczki do kwiatów z klejonki bambusowej, wieszaki na ubrania, wachlarze, warsztatowe stoły,
wbudowane szafki, wewnętrzne papierowe żaluzje okienne,
wewnętrzne żaluzje okienne o poziomych lamelach, wewnętrzne żaluzje poziome o listewkach nastawnych [żaluzje
weneckie], wewnętrzne żaluzje z listewek do ochrony przed
światłem, wezgłowia, wezgłowia do łóżek, wiadra drewniane,
wiatrowskazy niemetalowe, wielofunkcyjne stoiska wystawowe, wielopozycyjne stojaki [meble], wielopozycyjne stojaki wystawowe wykonane z rurek aluminiowych i stalowych,
wieszaki do ubrań, wieszaki do płaszczy, wieszaczki na klucze [meble], wieszaki do ubrań [meble], wieszaki i haczyki
na ubrania, wieszaki na części garderoby, wieszaki na kapelusze, wieszaki na kapelusze [haki] niemetalowe, wieszaki
na kapelusze [meble], wieszaki na klucze [meble], wieszaki
na krawaty, wieszaki na płaszcze [haczyki montowane
na ścianie] niemetalowe, wieszaki na płaszcze [meble], wieszaki na płaszcze [stojaki] niemetalowe, wieszaki na rośliny,
niemetalowe, wieszaki na torby, niemetalowe, wieszaki
na ubrania, nie z metalu, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, wieszaki stojące
do ubrań, wieszaki stojące na płaszcze, wieszaki stojące
na ubrania, wiklina, wiszące kosze na kwiaty z materiałów
niemetalowych, witryny, witryny wystawowe, wizjery
do drzwi, niemetalowe [niepowiększające], wolnostojące
biurowe ścianki działowe, wolnostojące przepierzenia [meble], wolnostojące wieszaki na ręczniki [meble], wózki barowe [meble], wózki barowe ruchome do podawania herbaty,
wózki [meble], wózki meblowe, wyposażenie sklepów niemetalowe, wyposażenie łazienek w formie mebli, wyposażenie wystawowe sklepów niemetalowe, wyroby artystyczne
wykonane z drewna, wyroby artystyczne wykonane z gipsu,
wyroby artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych, wyroby artystyczne wykonane z wosku, wyroby rzeźbione z wosku, wyroby stolarskie, wysokie siedzenia [meble], wysokie
stołki [meble], wystawowe stojaki handlowe, wysokie krzesła
dla dzieci, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub
tworzyw sztucznych, zabudowy wystawowe [meble] metalowe, zagłówki, zagłówki do łóżek, zagłówki [meble], zagłówki nadmuchiwane, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, żaluzje drewniane, żaluzje listewkowe poziome [wewnętrzne] na drzwi, żaluzje niemetalowe listewkowe do użytku wewnętrznego, żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje weneckie, żaluzje weneckie [wewnętrzne],
żaluzje wewnętrzne, żaluzje wewnętrzne listwowe, żaluzje
wewnętrzne z listewek do ochrony przed światłem, żaluzje
z lamelami [wewnętrzne], żaluzje z trzciny, ratanu lub bambusa (Sudare), zamykane szafki do przechowywania cennych
rzeczy [meble], zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy, zapachowe wieszaki na ubrania, zapięcia architektoniczne z materiałów niemetalowych, zasłony bambuso-
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we, zasłony dekoracyjne z koralików, sznury do podwiązywania zasłon, zasłony z koralików, zestawy do montażu do celów wystawowych, zestawy mebli, zestawy mebli kuchennych, zewnętrzne meble, znaczniki do roślin z tworzyw
sztucznych, znaki drukowane z winylu, 42 analiza naukowa,
analiza opracowywania produktu, analiza projektu produktu,
analizy komputerowe, analizy naukowe wspomagane komputerowo, analizy wykonalności projektu, architektura, artyści graficy (usługi -), badania architektoniczne, badania dotyczące architektury, badania dotyczące budynków, badania
dotyczące nauki, badania dotyczące projektowania, badania
i analizy naukowe, badania i opracowywanie projektów
technicznych, badania i poszukiwania archeologiczne, badania i rozwój w zakresie nauki, badania nad oprogramowaniem komputerowym, badania nad procesami przemysłowymi, badania naukowe, badania naukowe i przemysłowe,
badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów, badania techniczne, badania technologiczne, badania technologiczne związane z przemysłem budowlanym, badania w dziedzinie budownictwa, badania w dziedzinie mediów społecznościowych, badania w dziedzinie
nauki prowadzone przez inżynierów, badania w dziedzinie
techniki, badania w zakresie konstrukcji budynków lub urbanistyki, badania w zakresie nowych produktów, badanie jakości produktów, certyfikacja usług edukacyjnych, digitalizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów [skanowanie],
digitalizacja dźwięku i obrazów, doradztwo eksperckie dotyczące technologii, doradztwo naukowe, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne w zakresie produkcji, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo technologiczne, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, doradztwo w zakresie badań naukowych, doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, doradztwo w zakresie doboru zasłon [projektowanie
wnętrz], doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], doradztwo w zakresie opracowywania produktów, doradztwo w zakresie projektowania
opakowań, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych
i budowlanych, doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], dostarczanie informacji
na temat usług w zakresie projektowania mody, dostarczanie
informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego
za pośrednictwem strony internetowej, elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych, elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych, grafika artystyczna, kompilacja informacji naukowych, konsultacje techniczne z zakresu
rozwoju produktu, kontrola jakości wytworzonych produktów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja obrazów z formy fizycznej na formę elektroniczną, ocena jakości, ocena jakości produktów, ocena
projektu produktu, ocena ryzyka naukowego, oceny techniczne związane z projektowaniem, odwzorowanie, opracowywanie badań technicznych, opracowywanie nowych produktów, opracowywanie produktów, opracowywanie projektów budowlanych, opracowywanie projektów technicznych, opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, planowanie i projektowanie kuchni, planowanie i projektowanie obiektów sportowych, planowanie
i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie [projektowanie] barów, planowanie [projektowanie] sklepów, planowanie [projektowanie] restauracji, planowanie
[projektowanie] łazienek, planowanie [projektowanie] budynków, planowanie [projektowanie] pubów, planowanie
[projektowanie] biurowców wielopiętrowych, planowanie
[projektowanie] dobudówek, planowanie [projektowanie]
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kuchni, planowanie [projektowanie] biur, planowanie [projektowanie] klubów, planowanie projektu, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, potwierdzenie autentyczności w dziedzinie dzieł sztuki, potwierdzenie autentyczności dzieł sztuki, potwierdzanie autentyczności mebli, potwierdzenie autentyczności antyków, prace badawcze nad
produktami, prace badawcze w zakresie opracowywania
nowych produktów, profesjonalne doradztwo dotyczące
projektowania wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące
technologii, profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar, profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, profesjonalne doradztwo
w zakresie architektury, profesjonalne doradztwo w zakresie
ergonomii, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz,
projektowanie architektoniczne w zakresie planowania miasta, projektowanie architektoniczne, projektowanie audiowizualnych prac twórczych, projektowanie broszur, projektowanie biżuterii, projektowanie budowlane, projektowanie
budynków, projektowanie dekoracji scenicznych dla przedsięwzięć teatralnych, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, projektowanie dodatków odzieżowych, projektowanie domów, projektowanie
druków, projektowanie dywanów, projektowanie form, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości
firm, projektowanie hal wystawowych, projektowanie hoteli,
projektowanie i opracowywanie elektronicznych kartek z życzeniami [kartki elektroniczne], projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, projektowanie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www, projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron www w Internecie,, projektowanie i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych
produktów, projektowanie kapeluszy, projektowanie konstrukcji ozdobnych, projektowanie kroju czcionek, projektowanie kuchni, projektowanie kukiełek, projektowanie łazienek, projektowanie łodzi, projektowanie logo na koszulki
z krótkim rękawem, projektowanie logo w celu tworzenia
tożsamości firm, projektowanie lokali biurowych do branży
handlu oponami, projektowanie materiałów drukowanych,
projektowanie materiałów piśmiennych, projektowanie mebli, projektowanie mebli biurowych, projektowanie modeli,
projektowanie mody, projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie nowych produktów, projektowanie
obiektów biznesowych, projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, projektowanie opakowań, projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, projektowanie oświetlenia
krajobrazowego, projektowanie oświetlenia teatralnego,
projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, projektowanie placówek w zakresie opieki przedszkolnej nad
dziećmi, projektowanie płytek wykładzinowych, projektowanie porcelany, projektowanie produktów, projektowanie
produktu [wzornictwo], projektowanie przestrzeni biurowych, projektowanie przyrządów, projektowanie restauracji,
projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, projektowanie sklepów, projektowanie stoisk wystawowych, projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie systemów wyposażenia sklepów, projektowanie szkła i produktów szklanych, projektowanie sztuki komercyjnej, projektowanie techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo,
projektowanie technik malowania, projektowanie ubrań,
projektowanie umeblowania, projektowanie wizualne, pro-
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jektowanie wizytówek, projektowanie wnętrz budynków,
projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wykładzin podłogowych, projektowanie wyposażenia sklepów,
projektowanie wystroju wnętrz sklepów, projektowanie
wzorów, projektowanie zabawek, projektowanie zasłon, projektowanie żaluzji, projektowanie znaków, projektowanie
znaków towarowych, projekty architektoniczne w zakresie
dekoracji ścian zewnętrznych, prowadzenie badań [naukowych], prowadzenie badań naukowych, prowadzenie badań
[technicznych], przechowywanie obrazów fotograficznych
w formie elektronicznej, przechowywanie obrazów w postaci elektronicznej, przygotowywanie parametrów projektowych dla obrazów wizualnych, przygotowywanie planów
architektonicznych, przygotowywanie projektu architektonicznego, przygotowywanie raportów architektonicznych,
przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami
projektów technicznych do projektów budowlanych, przygotowywanie rysunków technicznych, przygotowywanie
sprawozdań w zakresie grafiki, przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, publikowanie informacji naukowych, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), rysunek techniczny, skanowanie obrazów [konwersja z nośników fizycznych na elektroniczne], sporządzanie planów budowlanych obiektów rekreacyjnych, sporządzanie planów domów, sporządzanie raportów dotyczących architektury, sporządzanie raportów dotyczących projektowania, sporządzanie raportów dotyczących
badań naukowych, sporządzanie raportów naukowych,
sporządzanie raportów projektowych, sporządzanie raportów technologicznych, sporządzanie raportów technicznych, sprawdzanie jakości, stwierdzanie autentyczności dzieł
sztuki, stwierdzanie autentyczności obrazów, stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], świadczenie usług badawczych,
świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, szkicowanie projektów opakowań, pojemników, zastawy stołowej i przyborów stołowych, technologiczne badania projektowe, tekstylia (testowanie -), testowanie materiałów, testowanie materiałów tekstylnych, testowanie nowych
produktów, testowanie papieru, testowanie produktów, testowanie produktów w ramach kontroli jakości, testy jakości,
tworzenie cyfrowych znaków wodnych, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie,
projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie witryn internetowych, udzielanie informacji w dziedzinie
opracowywania produktów, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produktów, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu,
usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania centrów handlowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków biurowych, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania
planów architektonicznych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
komercyjnych, usługi architektury wnętrz, usługi artystów
grafików, usługi badawcze, usługi badawcze związane z budownictwem, usługi doradcze dotyczące nauki, usługi doradcze dotyczące architektury, usługi doradcze dotyczące
planowania obiektów, usługi doradcze dotyczące badań naukowych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie oprogramowania komputerowego do użytku w działalności wydawniczej, usługi doradcze w zakresie
projektowania, usługi doradcze w zakresie nauki, usługi do-
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radcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi doradcze w zakresie urbanistyki, usługi doradcze w zakresie testowania materiałów, usługi doradcze w zakresie projektowania
wnętrz, usługi doradcze w zakresie planowania architektonicznego, usługi doradcze w zakresie architektury, usługi doradcze w zakresie testowania produktów, usługi doradcze
w zakresie projektowania wyposażenia sklepów, usługi doradcze z zakresu architektury, usługi doradcze związane
z projektowaniem budynków, usługi doradztwa technologicznego, usługi elektronicznego przechowywania danych
w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych danych
elektronicznych, usługi graficzne, usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich, usługi informacyjne dotyczące
łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania powierzchni zewnętrznych, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, usługi informacyjne dotyczące łączenia
kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz,
usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi komputerowe, usługi konsultacji dotyczące projektowania mody,
usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi konsultacyjne
w zakresie projektowania, usługi kreślarskie, usługi kreślarskie
w postaci rysunku technicznego, usługi naukowe, usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie, usługi planowania
[projektowania] szpitali, usługi planowania [projektowania]
pubów, usługi planowania [projektowania] biur, usługi planowania [projektowania] placówek cateringowych, usługi
planowania [projektowania] hoteli, usługi planowania [projektowania] klubów, usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, usługi projektów graficznych, usługi projektowania, usługi projektowania architektonicznego,
usługi projektowania architektonicznego w dziedzinie ruchu
drogowego i transportu, usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, usługi projektowania dotyczące reprodukcji dokumentów, usługi projektowania dotyczące znaków, usługi projektowania dotyczące barw firmowych
pojazdów, usługi projektowania dotyczące modelarstwa
do celów wystawowych, usługi projektowania dotyczące
grafiki okiennej, usługi projektowania dotyczące architektury, usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, usługi projektowania grafiki komputerowej, usługi
projektowania łazienek, usługi projektowania mebli, usługi
projektowania na zamówienie, usługi projektowania obiektów biznesowych, usługi projektowania obuwia, usługi projektowania odzieży, usługi projektowania opakowań przemysłowych, usługi projektowania przestrzeni handlu detalicznego, usługi projektowania systemów do wyświetlania
w celach promocyjnych, usługi projektowania w zakresie
umeblowania, usługi projektowania w zakresie restauracji,
usługi projektowania w zakresie wystaw, usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania do wystaw, usługi
projektowania wnętrz budynków, usługi projektowania
wnętrz uwzględniające zasady feng shui, usługi projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych, usługi projektowania związane z opakowaniami,
usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych,
usługi projektowe w zakresie wystaw sklepowych, usługi
projektowe w zakresie opracowań graficznych, usługi projektowe w zakresie tkanin dekoracyjnych, usługi projektowe
związane z publikacją dokumentów, usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi technologiczne, usługi
technologiczne i projektowanie w tym zakresie, usługi technologiczne w zakresie produkcji, usługi technologiczne
w zakresie projektowania, usługi w dziedzinie wzornictwa
przemysłowego, usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego dotyczącego komputerów, usługi w zakresie architek-
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tury i projektowania wnętrz, usługi w zakresie badań naukowych, usługi w zakresie badań przemysłowych, usługi w zakresie badań technicznych, usługi w zakresie doradztwa technologicznego, usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi
w zakresie grafiki komputerowej, usługi w zakresie ilustrowania [projektowanie], usługi w zakresie inspekcji domów [oględziny], usługi w zakresie inżynierii budowlanej, usługi w zakresie komputerowego projektowania części i form, usługi w zakresie planowania architektonicznego, usługi w zakresie planowania i projektowania układu dla czystych pomieszczeń,
usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, usługi
w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne
i doradcze w tym zakresie, usługi w zakresie projektowania budynków, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, usługi w zakresie projektowania wyposażenia sklepów, usługi w zakresie projektowania dotyczące wnętrz sklepów, usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów, usługi
w zakresie projektowania komputerowego, usługi w zakresie
projektowania marki, usługi w zakresie projektowania kuchni,
usługi w zakresie projektowania domów, usługi w zakresie
projektowania odzieży, usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie projektowania produktów, usługi
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
usługi w zakresie projektowania układu pomieszczeń biurowych, usługi w zakresie projektowania tkanin, usługi w zakresie projektowania witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania stron internetowych, usługi w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo, usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów, usługi w zakresie
projektowania ciast, usługi w zakresie projektowania szaf wnękowych, usługi w zakresie projektowania wnętrz butików,
usługi w zakresie projektowania komercyjnego, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania biżuterii,
usługi w zakresie projektowania wnętrz dla branży detalicznej,
usługi w zakresie projektowania naukowego, usługi w zakresie
przemysłowego projektowania technicznego, usługi w zakresie rysunku technicznego, usługi w zakresie testów naukowych, usługi w zakresie testowania materiałów, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania i rysunku
technicznego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania technicznego, usługi w zakresie wzorcowania, usługi zapewnienia jakości, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], wspomagane komputerowo projektowanie
form, wspomagane komputerowo projektowanie grafiki wideo, wspomagane komputerowo usługi projektowe związane
z architekturą, wynajem przyborów do rysunku technicznego,
wynajem sprzętu naukowego i technologicznego, wynajem
urządzeń naukowych, wypożyczanie przyrządów naukowych,
wypożyczanie sprzętu do projektowania, wzornictwo i opracowywanie produktów, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, wzornictwo
przemysłowe wspomagane komputerowo, zarządzanie projektami architektonicznymi, zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, zarządzanie zasobami cyfrowymi.
499420
(220) 2019 05 06
S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) n-oka
(210)
(731)

Nr ZT27/2019

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji, balsamy
do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, emulsje kosmetyczne, kremy kosmetyczne, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, preparaty
do demakijażu, żele kosmetyczne, płatki pod oczy do celów
kosmetycznych, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu, płyny
do oczu do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne
do użytku w okulistyce, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom oczu, preparaty farmaceutyczne do chirurgii okulistycznej i wewnątrz gałkowej, roztwory do szkieł
kontaktowych, lecznicze płyny do przemywania oczu, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety.
499421
(220) 2019 05 06
DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy-Ornasowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) StarFish PREMIUM QUALITY
(210)
(731)

(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zanęty wędkarskie, sprzęt wędkarski, artykuły
wędkarskie.
499429
(220) 2019 05 06
MICHALAK MAŁGORZATA ENJOYENGLISH.PL,
Rosnówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Just Speak JustSpeak.pl Twój angielski tydzień
w Polsce
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie,
materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały
przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych
klasach), czcionki drukarskie, matryce, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
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499431
(220) 2019 05 06
ASKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASKATO
(210)
(731)

(531)

03.02.09, 03.02.24, 26.04.03, 26.04.15, 26.04.22,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 zabawki.

(210) 499434
(220) 2019 05 06
(731) STRZECHA MARIUSZ KOORDYNACJA, Rożki
(540) (znak słowny)
(540) KRĘGOBUS
(510), (511) 12 autobusy, autokary, pojazdy i środki transportu, pojazdy do poruszania się po lądzie, 44 usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, badanie sprawności fizycznej,
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badania w celu
oceny zagrożenia dla zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, fizjoterapia, monitorowanie pacjentów, opieka
medyczna i zdrowotna, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej.
499437
(220) 2019 05 06
KRESPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice
(540) (znak słowny)
(540) NINO
(510), (511) 20 meble.
(210)
(731)

499443
(220) 2019 05 06
MILK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) SER JANOSIKA
(510), (511) 29 ser, wyroby na bazie sera, mleka, ser żółty, ser
wędzony.
(210)
(731)

499452
(220) 2019 05 07
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) PANDI PLAN
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe,
kremy, kremy BB, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, balsamy do ciała, kosmetyki do włosów, lakiery do paznokci, zmywacze lakieru do paznokci, maseczki do twarzy,
maseczki do ciała, płyny oczyszczające, żele oczyszczające,
(210)
(731)
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środki do demakijażu, toniki do skóry, peelingi złuszczające
do twarzy, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, dezodoranty.
499457
(220) 2019 05 07
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KETOFIX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(210)
(731)

(210) 499458
(220) 2019 05 07
(731) MEIER MARCIN, Powiercie
(540) (znak słowny)
(540) fdmkolo
(510), (511) 20 meble, w szczególności łóżka, kanapy, tapczany oraz materace.
499462
(220) 2019 05 07
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Eskisehir, TR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETi Petit Beurre SINCE 1979 CLASSIC BISCUITI CU UNT
HERBATNIKI Z DODATKIEM MASŁA

(210)
(731)

(531)

02.09.23, 05.07.02, 08.01.09, 08.03.03, 24.03.19, 26.04.07,
26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15, 01.01.08, 05.05.20
(510), (511) 30 ciasteczka.
(210)
(731)
(540)
(540)

499466
(220) 2019 05 07
ŁATA KRZYSZTOF, Katowice
(znak słowno-graficzny)
CC CEFIRUTTI

(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, imitacje skóry, aktówki, dyplomatki, etui na klucze, kufry bagażowe, kosmetyczki bez
wyposażenia, teczki, teczki szkolne, parasole, plecaki, pasy
skórzane inne niż odzież, portfele, portfele skórzane, portmonetki, torby sportowe, torby plażowe, torby na zakupy,
torby podróżne, torby myśliwskie, torebki, torebki skórzane,
walizki, wizytowniki na karty wizytowe.
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499467
(220) 2019 05 07
TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OFFICYNA

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 reklama, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, usługi marketingowe, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi public relations, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością wynajem
powierzchni biurowej, wynajem mieszkań, pobieranie czynszu, 37 budownictwo, konsultacje budowlane, 39 wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, 41 organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 42 projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne. usługi architektoniczne, projektowanie dekoracji wnętrz.
(210) 499470
(220) 2019 05 07
(731) ORGANEK TOMASZ EGO ART, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Organek
(510), (511) 9 taśmy magnetyczne, płyty kompaktowe
z muzyką, nagrane kasety magnetofonowe, nagrane płyty
DVD z nagraniami muzycznymi, płyty winylowe, muzyczne
nagrania wideo, nagrane dyski wideo, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na płytach, książki audio,
muzyka cyfrowa do pobrania, okulary przeciwsłoneczne,
16 książki beletrystyczne, książki z plakatami, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, ilustrowane albumy, 25 akcesoria
na szyję, apaszki, bandany, bielizna, buty skórzane, chinosy,
dżinsy, kamizelki, kapelusze, koszule, koszulki z nadrukami,
kurtki, obuwie, paski, płaszcze, rękawiczki, skarpetki, spodnie,
swetry, szaliki, szelki, czapki [nakrycia głowy], 41 udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej,
usługi w zakresie produkcji muzycznej, pisanie scenariuszy,
pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikacje
multimedialne, publikowanie książek, publikowanie piosenek, publikowanie plakatów, publikowanie słów piosenek
w postaci książek, usługi rozrywkowe w postaci występów
koncertowych, organizowanie festiwali, komponowanie muzyki dla osób trzecich, świadczenie usług w zakresie rozrywki
radiowej i telewizyjnej, radiowe programy rozrywkowe, występy grup muzycznych na żywo.
(210) 499475
(220) 2019 05 07
(731) ORGANEK TOMASZ EGO ART, Toruń
(540) (znak słowny)
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(540) ØRGANEK
(510), (511) 9 taśmy magnetyczne, płyty kompaktowe
z muzyką, nagrane kasety magnetofonowe, nagrane płyty
DVD z nagraniami muzycznymi, płyty winylowe, muzyczne
nagrania wideo, nagrane dyski wideo, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na płytach, książki audio,
muzyka cyfrowa do pobrania, okulary przeciwsłoneczne,
16 książki beletrystyczne, książki z plakatami, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, ilustrowane albumy, 25 akcesoria
na szyję, apaszki, bandany, bielizna, buty skórzane, chinosy,
dżinsy, kamizelki, kapelusze, koszule, koszulki z nadrukami,
kurtki, obuwie, paski, płaszcze, rękawiczki, skarpetki, spodnie,
swetry, szaliki, szelki, czapki [nakrycia głowy], 41 udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej,
usługi w zakresie produkcji muzycznej, pisanie scenariuszy,
pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikacje
multimedialne, publikowanie książek, publikowanie piosenek, publikowanie plakatów, publikowanie słów piosenek
w postaci książek, usługi rozrywkowe w postaci występów
koncertowych, organizowanie festiwali, komponowanie muzyki dla osób trzecich, świadczenie usług w zakresie rozrywki
radiowej i telewizyjnej, radiowe programy rozrywkowe, występy grup muzycznych na żywo.
499597
(220) 2019 05 10
MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAD ŻMii EFEKT BOTOXU

(210)
(731)

(531) 25.05.02, 25.12.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do kąpieli, maseczki kosmetyczne, kremy kosmetyczne, preparaty domycia, odżywki do włosów, płyny
do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, preparaty kąpielowe
do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, toniki kosmetyczne, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu.
(210) 499613
(220) 2019 05 10
(731) AL-MUTTAIR MAYAH NAIHEL GHANIM, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) KEBAB RELAX
(510), (511) 29 krojone warzywa, przystawki na bazie warzyw, sałatki warzywne, cielęcina, drób, drób gotowany,
mięso i wędliny, gotowe posiłki gotowane składające się
całkowicie lub głównie z mięsa, indyk, kurczak, wołowina,
frytki, warzywa grillowane, cielęcina, filety z piersi kurczaka,
gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, kiełbasy, mięso mielone [mięso
siekane], produkty z jagnięciny, przekąski na bazie mięsa,
pieczony kurczak, szaszłyki, szarpany kurczak, szarpana wołowina, smażone mięso, wątroba, szaszłyki jagnięce, baranina
w plastrach, falafel, 30 sosy, gotowe sosy, sosy do gotowania,
sosy do ryżu, sosy w proszku, pasty warzywne [sosy], przeciery warzywne [sosy], sosy do sałatek, sosy sałatkowe, sosy
ziołowe, słone sosy, sosy pikantne, sosy pomidorowe, mię-
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sne sosy, sosy zagęszczone, sosy sałatkowe [dressingi], sosy
do kurczaka, sosy w puszkach, sosy na bazie pomidorów,
sosy na bazie majonezu, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), pikantne sosy, czatnej i pasty, pikantne sosy używane
jako przyprawy, przyprawy, przyprawy do żywności, dodatki
smakowe i przyprawy, mieszanki przypraw, sosy do mięsa
z grilla, makarony, ryż, chleb chrupki, chleb pitta, chleb pita,
chleb w kształcie placków, chleb i bułki, przekąski składające się głównie z chleba, sos do kebabów, tortille, przekąski
na bazie tortilli, dodatki smakowe i przyprawy, papryka [przyprawy], pieprz, przyprawy do pieczenia, sól, zioła do celów
spożywczych, herbata, kawa, suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, preparaty do sporządzania tortów, cienkie kawałki
ciasta do przyrządzania tortilli, kanapki, nadziewane kanapki,
kanapki z kurczakiem, kanapki zawierające kurczaka, kanapki
z mięsem, zawijana kanapka typu wrap, kanapki zawierające
mieloną wołowinę, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo),
kanapki zawierające sałatę, pizza, świeża pizza, turecki przysmak w polewie czekoladowej, desery czekoladowe, ciasta,
ciasto kruche, 43 usługi restauracyjne, udzielanie informacji
dotyczących restauracji, usługi barów i restauracji, informacja o usługach restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, restauracje oferujące dania na wynos,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
bary, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji szybkiej
obsługi, restauracje z grillem, usługi cateringu zewnętrznego,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), usługi herbaciarni, usługi barów
z fajkami wodnymi, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów.
499628
(220) 2019 05 11
SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanzaflag

(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.05.01, 26.07.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotki, prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama
za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
499629
(220) 2019 05 11
SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanzabacklit
(210)
(731)
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(531) 26.03.01, 26.05.01, 26.07.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotki, prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama
za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
499631
(220) 2019 05 11
SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanzablockout

(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.05.01, 26.07.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotki, prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama
za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
499635
(220) 2019 05 12
OPTITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) OPTITRANS
(510), (511) 39 transport, transport drogowy, transport towarów, transport autobusowy, transport pasażerski, organizowanie transportu, rezerwacja transportu, rezerwowanie transportu, logistyka transportu, maklerstwo transportowe, usługi
transportowe, strzeżony transport towarów, transport lądowy
pasażerów, transport podróżnych samochodem, transport
lądowy osób, transport lądowy podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport i składowanie, transport drogowy podróżnych, transport pasażerów mikrobusem, transport
drogowy ładunków, wynajmowanie transportu drogowego,
organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, organizowanie transportu powietrznego, usługi
transportu pojazdami, organizowanie transportu pasażerskiego, usługi transportu drogowego, wypożyczanie środków
transportu, usługi transportu autobusami, usługi transportu
mikrobusami, usługi pośrednictwa transportowego, wynajem pojazdów transportowych, transport i dostawy towarów,
transport pasażerów i ładunków, transport i składowanie towarów, usługi pomocy drogowej, transport osób drogą lądową, transport ładunku pojazdem lądowym, transport ładunku
drogą lądową, usługi transportu pojazdami silnikowymi organizowanie samochodowego transportu pasażerskiego, czarterowanie pojazdów do transportu, dostarczanie informacji
dotyczących transportu, usługi transportu drogowego ładunków, organizowanie transportu powietrznego ładunków, organizowanie transportu morskiego towarów, organizowanie
transportu i podróży, pakowanie towarów podczas transportu, usługi transportu samochodami silnikowymi, magazynowanie ładunku przed transportem, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, transport
pasażerów i ich bagażu, dystrybucja towarów drogą lądową,
transport pojazdami do ciężkich ładunków, transport towarów w warunkach chłodniczych, odbiór, transport i dostawa
towarów, usługi transportu pasażerskiego drogą lądową, or(210)
(731)
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ganizowanie wynajmu wszelkich środków transportu, kontrola towarów przeznaczonych do transportu, usługi transportu
drogowego dla pasażerów, udzielanie informacji dotyczących
transportu drogowego, udzielanie informacji dotyczących
transportu ładunku, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych, usługi w zakresie transportu drogowego,
profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi doradcze związane
z transportem, usługi informacyjne związane z transportem,
skomputeryzowane planowanie związane z transportem, wynajem pojazdów transportowych na umowę, usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu
jako informacje dotyczące transportu, usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania, usługi w zakresie organizowania
transportu podróżnych, udostępnianie danych związanych
z metodami transportu, zapewnianie wynajętych pojazdów
do transportu pasażerów, świadczenie skomputeryzowanych
usług doradztwa dotyczących transportu, usługi w zakresie
organizowania transportu drogowego, usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, pośrednictwo w zakresie
frachtu i transportu, udzielanie informacji na temat transportu
samochodowego, usługi doradcze związane z transportem
towarów, usługi doradcze związane z transportem drogowym, usługi informacyjne związane z transportem towarów,
organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną,
organizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu
podróżnych, usługi agencyjne w zakresie organizowania
transportu osób, usługi w zakresie udostępniania informacji
dotyczących transportu, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, usługi agencyjne w zakresie organizowania
transportu towarów, usługi wynajmu związane z transportem
i magazynowaniem, usługi w zakresie rezerwacji podróży
i środków transportu, usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu samochodowego, organizowanie
transportu pasażerskiego drogą powietrzną, morską oraz
koleją, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, holowanie i transport samochodów
w ramach usług pomocy drogowej, transport osób i towarów
drogą lądową, powietrzną i wodną, organizacja transportu
osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą
lądową, morską i powietrzną, usługi transportowe i dostawa
drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, spedycja,
usługi spedycji, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów drogą powietrzną, spedycja ładunków drogą
morską, spedycja ładunku drogą morską, spedycja towarów
drogą lądową, usługi agencji spedycji towarów, usługi spedycji ładunku drogą powietrzną, usługi spedycji ładunku drogą
lądową, spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, usługi w zakresie spedycji towarów, magazynowanie, informacja
o magazynowaniu, usługi związane z magazynowaniem towarów, przewożenie, przewóz towarów, przewóz ładunków,
usługi przewozu, usługi przewoźnika, fracht jako przewóz
towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, usługi przewozu ładunków, usługi przewozowe towarów, przewożenie
i dostarczanie towarów, usługi frachtowe, przewóz ładunków
i usługi przeprowadzkowe, udzielanie informacji dotyczących
pośrednictwa w przewozie ładunków, śledzenie pojazdów
do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania jako informacja
o transporcie, fracht, załadunek frachtu, pośrednictwo frachtowe, usługi frachtu lądowego, usługi agencji frachtowych,
obsługa ładunków i usługi frachtowe, usługi w zakresie cargo
i frachtu.
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499639
(220) 2019 05 12
WASYLUK TOMASZ TOPTECH SYSTEMY
ZNAKOWANIA TRWAŁEGO, Nowa Sól
(540) (znak słowny)
(540) TOPTECH
(510), (511) 7 maszyny do obróbki metalu, obrabiarki
do obróbki metalu, frezarki do obróbki metalu, dłutownice
do obróbki metalu, maszyny do obróbki skrawaniem metali, roboty przemysłowe do obróbki metali, zrobotyzowane mechanizmy do obróbki metalu, maszyny do tłoczenia,
maszyny do znakowania, urządzenia do znakowania, części
maszyn do znakowania, części urządzeń do znakowania,
metalowe części do maszyn do tłoczenia, metalowe części urządzeń do tłoczenia, 16 datowniki, pieczątki datujące,
datowniki do kasowania znaczków pocztowych, numeratory, pieczątki numeratory, stemple do znakowania, stemple
do pieczętowania, pieczęcie stemple, kasetki na stemple,
matryce, 40 obróbka mechaniczna metalu, wytłaczanie
znaków, tłoczenie metali grawerowanie form, usługi formowania na zamówienie, produkcja na zamówienie form stosowanych w przemyśle, grawerowanie matryc, grawerowanie,
obróbka metalurgiczna, kształtowanie metalu, wytłaczanie
metalu, cieplna obróbka metali, usługi w zakresie obróbki
metalu kształtowanie elementów metalowych, formowanie
metali na zimno, grawerowanie laserowe, usługi trasowania
laserem, kucie artykułów metalowych na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, usługi spawalnicze, obróbka
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, produkcja na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych,
budowanie maszyn na zamówienie, udzielanie informacji
związanych z przetwarzaniem materiałów z tworzyw sztucznych, informacje o obróbce materiałów.
(210)
(731)

499641
(220) 2019 05 12
WASYLUK TOMASZ TOPTECH SYSTEMY
ZNAKOWANIA TRWAŁEGO, Nowa Sól
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOPTECH

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 maszyny do obróbki metalu, obrabiarki
do obróbki metalu, frezarki do obróbki metalu, dłutownice
do obróbki metalu, maszyny do obróbki skrawaniem metali, roboty przemysłowe do obróbki metali, zrobotyzowane mechanizmy do obróbki metalu, maszyny do tłoczenia,
maszyny do znakowania, urządzenia do znakowania, części
maszyn do znakowania, części urządzeń do znakowania,
metalowe części do maszyn do tłoczenia, metalowe części urządzeń do tłoczenia, 16 datowniki, pieczątki datujące,
datowniki do kasowania znaczków pocztowych, numeratory, pieczątki numeratory, stemple do znakowania, stemple
do pieczętowania, pieczęcie stemple, kasetki na stemple,
matryce, 40 obróbka mechaniczna metalu, wytłaczanie
znaków, tłoczenie metali grawerowanie form, usługi formowania na zamówienie, produkcja na zamówienie form stosowanych w przemyśle, grawerowanie matryc, grawerowanie,
obróbka metalurgiczna, kształtowanie metalu, wytłaczanie
metalu, cieplna obróbka metali, usługi w zakresie obróbki
metalu kształtowanie elementów metalowych, formowanie
metali na zimno, grawerowanie laserowe, usługi trasowania
laserem, kucie artykułów metalowych na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, usługi spawalnicze, obróbka
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, produkcja na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych,
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budowanie maszyn na zamówienie, udzielanie informacji
związanych z przetwarzaniem materiałów z tworzyw sztucznych, informacje o obróbce materiałów.
499644
(220) 2019 05 12
OPTITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTITRANS

(210)
(731)

(531) 24.15.21, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, transport drogowy, transport towarów, transport autobusowy, transport pasażerski, organizowanie transportu, rezerwacja transportu, rezerwowanie
transportu, logistyka transportu, maklerstwo transportowe,
usługi transportowe, strzeżony transport towarów, transport
lądowy pasażerów, transport podróżnych samochodem,
transport lądowy osób, transport lądowy podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport i składowanie, transport
drogowy podróżnych, transport pasażerów mikrobusem,
transport drogowy ładunków, wynajmowanie transportu
drogowego, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, organizowanie transportu
powietrznego, usługi transportu pojazdami, organizowanie
transportu pasażerskiego, usługi transportu drogowego,
wypożyczanie środków transportu, usługi transportu autobusami, usługi transportu mikrobusami, usługi pośrednictwa
transportowego, wynajem pojazdów transportowych, transport i dostawy towarów, transport pasażerów i ładunków,
transport i składowanie towarów, usługi pomocy drogowej,
transport osób drogą lądową, transport ładunku pojazdem
lądowym, transport ładunku drogą lądową, usługi transportu pojazdami silnikowymi organizowanie samochodowego transportu pasażerskiego, czarterowanie pojazdów
do transportu, dostarczanie informacji dotyczących transportu, usługi transportu drogowego ładunków, organizowanie transportu powietrznego ładunków, organizowanie
transportu morskiego towarów, organizowanie transportu
i podróży, pakowanie towarów podczas transportu, usługi transportu samochodami silnikowymi, magazynowanie
ładunku przed transportem, usługi agencji transportowej
w zakresie organizowania transportu towarów, transport
pasażerów i ich bagażu, dystrybucja towarów drogą lądową,
transport pojazdami do ciężkich ładunków, transport towarów w warunkach chłodniczych, odbiór, transport i dostawa
towarów, usługi transportu pasażerskiego drogą lądową,
organizowanie wynajmu wszelkich środków transportu,
kontrola towarów przeznaczonych do transportu, usługi
transportu drogowego dla pasażerów, udzielanie informacji
dotyczących transportu drogowego, udzielanie informacji
dotyczących transportu ładunku, organizowanie transportu
dla pasażerów biznesowych, usługi w zakresie transportu
drogowego, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu,
usługi w zakresie organizowania transportu, usługi doradcze związane z transportem, usługi informacyjne związane
z transportem, skomputeryzowane planowanie związane
z transportem, wynajem pojazdów transportowych na umowę, usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu jako informacje dotyczące transportu, usługi
w zakresie bezpiecznego magazynowania, usługi w zakresie
organizowania transportu podróżnych, udostępnianie danych związanych z metodami transportu, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, świadczenie
skomputeryzowanych usług doradztwa dotyczących trans-
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portu, usługi w zakresie organizowania transportu drogowego, usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi,
organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, udzielanie
informacji na temat transportu samochodowego, usługi doradcze związane z transportem towarów, usługi doradcze
związane z transportem drogowym, usługi informacyjne
związane z transportem towarów, organizacja transportu
drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu podróżnych, usługi
agencyjne w zakresie organizowania transportu osób, usługi
w zakresie udostępniania informacji dotyczących transportu, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, usługi
agencyjne w zakresie organizowania transportu towarów,
usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących
transportu samochodowego, organizowanie transportu pasażerskiego drogą powietrzną, morską oraz koleją, usługi biur
podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, holowanie i transport samochodów w ramach usług
pomocy drogowej, transport osób i towarów drogą lądową,
powietrzną i wodną, organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą lądową,
morską i powietrzną, usługi transportowe i dostawa drogą
powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, spedycja, usługi
spedycji, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów drogą powietrzną, spedycja ładunków drogą morską,
spedycja ładunku drogą morską, spedycja towarów drogą
lądową, usługi agencji spedycji towarów, usługi spedycji ładunku drogą powietrzną, usługi spedycji ładunku drogą lądową, spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, usługi
w zakresie spedycji towarów, magazynowanie, informacja
o magazynowaniu, usługi związane z magazynowaniem towarów, przewożenie, przewóz towarów, przewóz ładunków,
usługi przewozu, usługi przewoźnika, fracht jako przewóz
towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, usługi przewozu ładunków, usługi przewozowe towarów, przewożenie
i dostarczanie towarów, usługi frachtowe, przewóz ładunków
i usługi przeprowadzkowe, udzielanie informacji dotyczących pośrednictwa w przewozie ładunków, śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania jako
informacja o transporcie, fracht, załadunek frachtu, pośrednictwo frachtowe, usługi frachtu lądowego, usługi agencji
frachtowych, obsługa ładunków i usługi frachtowe, usługi
w zakresie cargo i frachtu.
499645
(220) 2019 05 12
TUMITO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Opole
(540) (znak słowny)
(540) TUMITO
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, promowanie sprzedaży usług na rzecz osób trzecich poprzez przygotowywanie reklam, pozyskiwanie umów na rzecz osób
trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone
poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów
(210)
(731)
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i usług dla osób trzecich, promowanie sprzedaży towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez przyznawanie punktów
premiowych za używanie kart kredytowych, reklama i usługi
reklamowe, usługi w zakresie reklamy, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi konsultingowe dotyczące reklamy,
usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe na rzecz
innych, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych,
usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę
towarów i usług, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem
przewodnika online do przeszukiwania, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie,
reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem
Internetu, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem
programów lojalnościowych dla klientów, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, usługi pośrednictwa i doradztwa
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, reklamy online, usługi przetwarzania danych online,
publikowanie materiałów reklamowych online, świadczenie
usług porównania cen online, usługi w zakresie zamówień
online, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi przetwarzania danych w trybie online, świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich,
rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci
komunikacyjnej online w Internecie, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością handlową, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, badania i analizy rynkowe, analizy badań rynkowych, skomputeryzowane badania
rynkowe, gromadzenie informacji dotyczących badań rynku,
interpretacja danych dotyczących badań rynku, badania rynku do celów reklamowych, usługi w zakresie badania rynku,
udzielanie informacji dotyczących badań rynkowych, prezentacje towarów i usług, notowania cenowe towarów lub
usług, promowanie towarów i usług osób trzecich, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, marketing towarów
i usług na rzecz innych, promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem
przestrzeni reklamowej on-line, udostępnianie i wynajem
powierzchni reklamowej, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowych w internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę.
(210)
(731)

499649
(220) 2019 05 12
TUMITO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Opole

Nr ZT27/2019

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TuMiTo

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, promowanie
sprzedaży usług na rzecz osób trzecich poprzez przygotowywanie reklam, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich
związanych ze sprzedażą towarów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez
dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników
uprzywilejowanych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla
osób trzecich, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży towarów i usług
osób trzecich poprzez przyznawanie punktów premiowych
za używanie kart kredytowych, reklama i usługi reklamowe,
usługi w zakresie reklamy, usługi doradcze dotyczące reklamy,
usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi reklamowe
i marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi reklamowe za pośrednictwem
Internetu, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe
za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie
promocji towarów, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, reklama towarów i usług sprzedawców online
za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania,
udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel
online w Internecie, reklamowanie samochodów na sprzedaż
za pośrednictwem Internetu, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, promowanie sprzedaży
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów,
pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu
towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów
i świadczenia usług, reklamy online, usługi przetwarzania danych online, publikowanie materiałów reklamowych online,
świadczenie usług porównania cen online, usługi w zakresie
zamówień online, usługi reklamowe i marketingowe online,
usługi przetwarzania danych w trybie online, świadczenie
usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób
trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością handlową, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, badania i analizy
rynkowe, analizy badań rynkowych, skomputeryzowane badania rynkowe, gromadzenie informacji dotyczących badań
rynku, interpretacja danych dotyczących badań rynku, badania rynku do celów reklamowych, usługi w zakresie badania
rynku, udzielanie informacji dotyczących badań rynkowych,
prezentacje towarów i usług, notowania cenowe towarów lub
usług, promowanie towarów i usług osób trzecich, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, marketing towarów
i usług na rzecz innych, promowanie towarów i usług osób
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trzecich w Internecie, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem
przestrzeni reklamowej on-line, udostępnianie i wynajem
powierzchni reklamowej, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowych w internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

499656
(220) 2019 05 13
88/258,627
(320) 2019 01 11
(330) US
Allegro MicroSystems, LLC, Manchester, US
(znak słowno-graficzny)
ALLEGRO microsystems

(531) 25.07.03, 26.01.03, 26.01.24, 27.05.01
(510), (511) 9 układy scalone i ich elementy konstrukcyjne, 42 projektowanie układów scalonych i ich elementów
konstrukcyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

499670
(220) 2019 05 13
PREISNER PAWEŁ PREIS, Tyczyn
(znak słowno-graficzny)
ROYAL PONY
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(210) 499731
(220) 2019 05 14
(731) BARA ANTONI WŁADYSŁAW, Niepołomice
(540) (znak słowny)
(540) TIO TONI
(510), (511) 18 torebki, portmonetki i portfele, torebki
damskie, torebki męskie, torebki skórzane, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki wieczorowe, kopertówki (małe
torebki), małe damskie torebki bez rączki, torebki na ramię, 25 obuwie, obuwie męskie i damskie, odzież damska,
w tym: płaszcze, kurtki, marynarki, bolerka, spodnie, spódnice, bluzki, koszule, sukienki, tuniki, narzutki, kamizelki,
paski materiałowe, paski skórzane, nakrycia głowy, szaliki,
apaszki, rękawiczki, skarpetki, rajstopy oraz odzież męska,
w tym: płaszcze, kurtki, marynarki, spodnie, koszule, kamizelki, paski skórzane, nakrycia głowy, szaliki, rękawiczki,
skarpetki, 30 kawa, kawa w postaci całych ziaren, kawa
mielona, kawa aromatyzowana, gotowa kawa i napoje
na bazie kawy, 35 usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach
sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej torebek, portmonetek i portfeli, torebek damskich,
torebek męskich, torebek skórzanych, torebek wykonanych
z imitacji skóry, torebek wieczorowych, kopertówek (małych torebek), małych damskich torebek bez rączki, torebek
na ramię, obuwia, obuwia męskiego i damskiego, odzieży damskiej, w tym: płaszczy, kurtek, marynarek, bolerek,
spodni, spódnic, bluzek, koszul, sukienek, tunik, narzutek,
kamizelek, pasków materiałowych, pasków skórzanych,
nakryć głowy, szalików, apaszek, rękawiczek, skarpetek, rajstop oraz odzieży męskiej, w tym: płaszczy, kurtek, marynarek, spodni, koszul, kamizelek, pasków skórzanych, nakryć
głowy, szalików, rękawiczek, skarpetek, kawy, kawy w postaci całych ziaren, kawy mielonej, kawy aromatyzowanej,
gotowej kawy i napojów na bazie kawy.
499733
(220) 2019 05 14
BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Paproć
(540) (znak słowny)
(540) WESTERN CREEK
(510), (511) 33 wino.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 03.03.01, 03.03.17
(510), (511) 3 kosmetyki, 16 długopisy, notesy, piórniki, pudełka kartonowe, nalepki, naklejki (materiały piśmienne),
21 szczotka do włosów, dzbanki do kawy, butelki.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

499671
(220) 2019 05 13
88/343,229
(320) 2019 03 17
(330) US
Allegro MicroSystems, LLC, Manchester, US
(znak słowno-graficzny)
ALLEGRO microsystems

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

(531)

(531) 25.07.03, 26.01.03, 26.01.24, 27.05.02
(510), (511) 42 projektowanie układów scalonych i ich elementów konstrukcyjnych.

499737
(220) 2019 05 14
SOBCZYK DANIEL LAFER PHARM, Kłodzko
(znak słowno-graficzny)
LP LAFER PHARM

27.05.01, 26.11.02, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12, 26.01.03,
26.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety zawierające składniki roślinne, 35 usługi pośrednictwa w handlu,
zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
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499744
(220) 2019 05 15
PAN CENTRUM SŁODKIEJ DEKORACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) De’colorica
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, lakiery spożywcze.

(210)
(731)

Nr ZT27/2019

499750
(220) 2019 05 15
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA
AKCYJNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN

(210)
(731)

499749
(220) 2019 05 15
ARENART RENATA BRZOZOWSKA ARTUR RODŹ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AAF

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 03.07.01, 03.07.02, 03.07.24, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 14 breloczki do kluczy, zawieszki do breloków,
zegary, zegarki, wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych,
numizmaty.
499751
(220) 2019 05 15
TRAVELIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Travelist by secret escapes
(510), (511) 39 usługi w zakresie rezerwacji wycieczek,
43 usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania.
(210)
(731)
(531) 27.05.01, 26.01.03
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety
[biżuteria], bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo], biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria
i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria
z kości słoniowej, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki
[biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], breloczki do kluczy
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], broszki [biżuteria], budziki, chronografy, czasomierze [zegarki], diamenty, druciki z metali
szlachetnych [biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych,
gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzony, iryd, kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki
na biżuterię [szkatułki], kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu
biżuterii, kotwiczki [zegarmistrzostwo], kółka na klucze z metali szlachetnych, krucyfiksy jako biżuteria, krucyfiksy z metali
szlachetnych, inne niż biżuteria, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, medale,
medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone
lub półprzetworzone, misbaha [sznury modlitewne], monety, naszyjniki [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria],
nici ze srebra (biżuteria), obudowy zegarów, odznaki z metali szlachetnych, osm, ozdoby z gagatu, ozdoby z żółtego
bursztynu, pallad, paski do zegarków, perły [biżuteria], perły
z ambroidu [prasowana żywica], perydot, pierścionki [biżuteria], platyna [metal], popiersia z metali szlachetnych, posążki
z metali szlachetnych, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do eksponowania zegarków, pudełka z metali szlachetnych, rod, różańce, ruten, spinel [kamienie szlachetne], spinki
do mankietów, sprężyny do zegarków, srebrne nici [biżuteria], srebro, nieprzetworzone lub kute, stopery, stopy metali
szlachetnych, szkiełka do zegarków, szpilki [biżuteria], szpilki
do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych,
tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie zegarów
i zegarków), wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe,
zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, zegarki, zegary
atomowe, zegary i zegarki elektryczne, zegary słoneczne, zegary sterujące [zegary wzorcowe], złote nici [biżuteria], złoto,
nieprzetworzone lub kute, zwijane etui na biżuterię, żetony
miedziane.

499752
(220) 2019 05 15
KOBA MARIUSZ BEST SYSTEMY GRZEWCZE
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE,
Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEST SYSTEMY GRZEWCZE

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 7 generatory prądu zasilane gazem, 9 aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej,
urządzenia do poprawy efektywności energetycznej, aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [optyczna], lasery,
aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [elektroniczna], elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów
śledzonych, 11 bojlery do instalacji dostarczających gorącą
wodę, cysterny, bojlery na gaz, instalacje do gromadzenia
gazów, akcesoria regulacyjne do rur i przewodów gazowych,
armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych
i gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, ekonomizery paliwa, kurki do regulacji
przepływu gazu, kurki odcinające do regulowania gazu, parowniki, bojlery do instalacji grzewczych, 12 bezzałogowe
pojazdy badawcze, drony cywilne, helikoptery z kamerą,
37 budowa i konserwacja rurociągów, 39 dostarczanie gazu
[dystrybucja], 42 analizy w zakresie inżynierii technologicznej, badania inżynieryjne, badania projektów inżynieryjnych,
badania przemysłowe obiektów technicznych, doradztwo
techniczne, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, inżynieria techniczna, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, opracowywanie projektów
budowlanych, analizy wykonalności projektu, doradztwo
projektowe, oceny techniczne związane z projektowaniem.
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(210) 499753
(220) 2019 05 15
(731) L’OREAL, Paryż, FR
(540) (znak słowny)
(540) NUTRI BOMB
(510), (511) 3 niemedyczne preparaty do pielęgnacji skóry.

(540) De’colorica professional art&food colors

499755
(220) 2019 05 15
GLASSBUD CONSTRUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) GLASSBUD CONSTRUCTION
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, lakiery spożywcze.

(210)
(731)

499757
(220) 2019 05 15
GLASSBUD CONSTRUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GBC THE CONSTRUCTION COMPANY

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
499759
(220) 2019 05 15
ELBAH II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S1

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 stacje paliw, 37 mycie samochodów, 43 bary,
motele.
499764
(220) 2019 05 15
TRAVELIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAVELIST by secret escapes
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 usługi w zakresie rezerwacji wycieczek,
43 usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania.
499779
(220) 2019 05 15
PAN CENTRUM SŁODKIEJ DEKORACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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499783
(220) 2019 05 15
WITOWSKI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VESTUS
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 bandany na szyję, bezrękawniki, bielizna,
bluzki koszulowe, bluzy, bryczesy, chusty, czapki, daszki
do czapek, dresy, dżerseje, fartuchy, fulary, garnitury, kamizelki, kołnierze, kołnierzyki, kombinezony, koszule, koszulki
w tym gimnastyczne, krawaty, kurtki, kurtki wełniane lub
futrzane z kapturem, legginsy, marynarki, mundury, mufki,
nakrycia głowy, nauszniki ochraniacze, odzież, odzież gotowa, odzież na gimnastykę, odzież z dzianiny, odzież ze skóry
i jej imitacji, okrycia wierzchnie, osłony przed słońcem, palta,
paski do odzieży, peleryny, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, polary, prochowce, pulowery, rękawiczki
skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki,
szorty, szelki, T-shirty, ubrania, żakiety, 35 usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży i obuwia, galanterii skórzanej lub z Innych materiałów, w tym torebek, portfeli portmonetek dodatków do ubiorów, takich jak:
broszki, spinki do mankietów lub krawatów.
(210) 499786
(220) 2019 05 15
(731) BARTNICZEK KAROLINA P.H.U. BARTEX, Orzesze
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK GOLD
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego,
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami,
pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, brykiety węgla,
koks, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: węgla kamiennego, brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, działalność w zakresie reklamy
promocji, marketingu i zarządzania, działalność handlowa
polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
sprzedażą w zakresie węgla, brykietów i paliw kopalnych,
39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgła kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie
węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza worki, 40 obróbka
i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów, konfekcjonowanie węgla, brykietów w pojemniki, zwłaszcza worki.
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(210) 499788
(220) 2019 05 15
(731) BARTNICZEK KAROLINA P.H.U. BARTEX, Orzesze
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK BLACK POWER
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego,
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami,
pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, brykiety węgla,
koks, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: węgla kamiennego, brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, działalność w zakresie reklamy
promocji, marketingu i zarządzania, działalność handlowa
polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
sprzedażą w zakresie węgla, brykietów i paliw kopalnych,
39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie
węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza worki, 40 obróbka
i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów, konfekcjonowanie węgła, brykietów w pojemniki, zwłaszcza worki.
(210) 499791
(220) 2019 05 15
(731) BARTNICZEK KAROLINA P.H.U. BARTEX, Orzesze
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK SILVER
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego,
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami,
pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, brykiety węgla,
koks, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: węgla kamiennego, brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, działalność w zakresie reklamy
promocji, marketingu i zarządzania, działalność handlowa
polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
sprzedażą w zakresie węgla, brykietów i paliw kopalnych,
39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie
węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza worki, 40 obróbka
i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów, konfekcjonowanie węgla, brykietów w pojemniki, zwłaszcza worki.
(210) 499802
(220) 2019 05 15
(731) MARSZAŁEK STANISŁAW STAMADREW, Pisarzowice
(540) (znak słowny)
(540) DREWNOPARTNER
(510), (511) 19 materiały budowlane z drewna, drewniane ramy okien, drewniane pokrycia podłogowe, drewno,
dłużyce [materiał budowlany], krokwie drewniane, płyty wykonane z wiórów drewnianych, drewniane forniry,
drewniane poręcze, profile drewniane, panele drewniane,
drzwi drewniane, drewniana oblicówka, drewniane podłogi parkietowe, drewniane ościeżnice drzwiowe, drewno
rąbane, ukształtowane drewno, drewno budowlane, drewno ogniotrwałe, drewno laminowane, drewno zakonserwowane [drewno niebutwiejące], drewno konstrukcyjne,
sztuczne drewno, drewno obrobione, drewno wielowarstwowe, częściowo obrobione drewno, drewno na profile,
drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, boazerie z drewna, podłogi z drewna, płyty z drewna, płyty dachowe [z drewna], deski dachowe [z drewna],
podłogi z twardego drewna, elementy konstrukcji z drewna, warstwy okładzinowe z drewna, kloce drewna do obróbki, podłogi z imitacji drewna, deski z drewna twardego, deski z drewna miękkiego, drogowe bariery ochronne
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z drewna, obramowanie z drewna do kominków, elementy budowlane z imitacji drewna, ekrany przeciwhałasowe
wykonane z drewna, deski tarasowe z drewna twardego,
deski tarasowe z drewna miękkiego, domy z prefabrykatów
z drewna [zestawy do montażu], deski budowlane wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, wyroby stolarskie
z drewna do wykorzystania w budynkach, 35 usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, konsultacje
w zakresie promocji działalności gospodarczej, reklama,
rozpowszechnianie reklam, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: lakiery do drewna,
bejce do drewna, barwniki do drewna, pokost do zabezpieczania drewna, kreozot do ochrony drewna, powłoki
do drewna [farby], ochronne oleje do drewna, substancje
konserwujące do drewna, preparaty do obróbki końcowej
drewna, kleje do obróbki drewna do użytku przemysłowego, środki chemiczne do utwardzania drewna, preparaty
do drewna na bazie żywicy epoksydowej, drewno barwiące, preparaty do obróbki drewna i jego konserwacji,
drewno opałowe, podpałki [drewno na rozpałkę], materiały
budowlane z drewna, drewniane ramy okien, drewniane
pokrycia podłogowe, drewno, krokwie drewniane, płyty wykonane z wiórów drewnianych, drewniane forniry,
drewniane poręcze, profile drewniane, drzwi drewniane,
drewniana oblicówka, ukształtowane drewno, drewno
ogniotrwałe, drewno laminowane, drewno konstrukcyjne, sztuczne drewno, drewno wielowarstwowe, boazerie
z drewna, płyty z drewna, deski dachowe [z drewna], kloce
drewna do obróbki, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, drewno niesezonowane, drewno
nieobrobione, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kleje do obróbki drewna do użytku
przemysłowego, środki chemiczne do utwardzania drewna, preparaty do drewna na bazie żywicy epoksydowej,
drewno barwiące, oleje do drewna, lakiery do drewna,
bejce do drewna, barwniki do drewna, pokost do zabezpieczania drewna, kreozot do ochrony drewna, powłoki
do drewna [farby], substancje konserwujące do drewna,
preparaty do obróbki końcowej drewna, ochronne powłoki powierzchniowe do drewna, drewno opałowe, podpałki [drewno na rozpałkę], materiały budowlane z drewna,
drewniane ramy okien, drewniane pokrycia podłogowe,
drewno, dłużyce [materiał budowlany], krokwie drewniane,
płyty wykonane z wiórów drewnianych, drewniane forniry,
drewniane poręcze, profile drewniane, panele drewniane,
drzwi drewniane, drewniana oblicówka, ukształtowane
drewno, drewno budowlane, drewno ogniotrwałe, drewno laminowane, drewno konstrukcyjne, sztuczne drewno,
drewno wielowarstwowe, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, boazerie z drewna, podłogi
z drewna, płyty z drewna, płyty dachowe [z drewna], deski dachowe [z drewna], kloce drewna do obróbki, podłogi
z imitacji drewna, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy
do montażu], drewno niesezonowane, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami:
kleje do obróbki drewna do użytku przemysłowego, środki
chemiczne do utwardzania drewna, preparaty do drewna na bazie żywicy epoksydowej, drewno barwiące, oleje
do drewna, lakiery do drewna, bejce do drewna, barwniki do drewna, pokost do zabezpieczania drewna, kreozot
do ochrony drewna, powłoki do drewna [farby], farby podkładowe do drewna, substancje konserwujące do drewna,
preparaty do obróbki końcowej drewna, drewno opałowe, podpałki [drewno na rozpałkę], materiały budowlane
z drewna, drewniane ramy okien, drewniane pokrycia podłogowe, drewno, dłużyce [materiał budowlany], krokwie
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drewniane, płyty z wykonane z wiórów drewnianych, drewniane forniry, drewniane poręcze, profile drewniane, panele
drewniane, drzwi drewniane, drewniana oblicówka, drewniane podłogi parkietowe, drewniane ościeżnice drzwiowe, ukształtowane drewno, drewno budowlane, drewno
i sztuczne drewno, drewno ogniotrwałe, drewno laminowane, drewno wielowarstwowe, drewno do wytwarzania
przedmiotów użytku domowego, boazerie z drewna, podłogi z drewna, płyty z drewna, deski dachowe [z drewna],
kloce drewna do obróbki, podłogi z imitacji drewna, domy
z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], wyroby
stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, drewno niesezonowane.
499807
(220) 2019 05 15
GAWĘDA RAFAŁ, BALON MARIUSZ RALTEK SPÓŁKA
CYWILNA, Andrychów
(540) (znak słowny)
(540) UZIEN
(510), (511) 9 plotery, tablety, komputer tablet, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, osłony do ekranów
telefonów komórkowych w formie folii, osłony na telefony komórkowe, głowice drukarek, głowice drukarskie do ploterów,
drukarki, drukarki plotery, programy do drukarek, 35 usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu hurtowego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu
hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym.
(210)
(731)

499811
(220) 2019 05 15
SEYBERLICH-KUBIAK TAMARA STÉPHANIE LUMIRENT,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LUMIRENT WYSŁONY PIPE AND DRAPE
(510), (511) 37 stawianie scenografii, budowa i ustawianie stoisk, podiów i budek wystawowych, usługi budowy
konstrukcji tymczasowych, instalowanie konstrukcji tymczasowych na wydarzenia specjalne, montaż metalowych
instalacji ścian kurtynowych, usługi montażu scen, podestów, zasłon, kurtyn, urządzeń do zawieszania zasłon, szyn
do zasłon, ozdobnych zakończeń drążków do zasłon, osprzętu do zawieszania zasłon, metalowych drążków do zasłon,
elementów zawieszających do zasłon, zasłon wykonanych
z materiałów tekstylnych, uchwytów do zasłon z materiałów tekstylnych, tekstylnych obramowań zasłon, podszewek
do zasłon, wznoszenie tymczasowych konstrukcji przeznaczonych na imprezy na świeżym powietrzu, 41 wypożyczanie scenografii, wypożyczanie scen, podestów, zasłon, kurtyn,
urządzeń do zawieszania zasłon, szyn do zasłon, ozdobnych
zakończeń drążków do zasłon, osprzętu do zawieszania
zasłon, metalowych drążków do zasłon, elementów zawieszających do zasłon, zasłon wykonanych z materiałów tekstylnych, uchwytów do zasłon z materiałów tekstylnych, tekstylnych obramowań zasłon, podszewek do zasłon.
(210)
(731)

499814
(220) 2019 05 15
DAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) TECH FILTER

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.25
(510), (511) 7 filtry do maszyn przemysłowych i silników, filtry olejowe i paliwa z wymiennymi wkładami, filtry hydrauliki
siłowej, wkłady filtrów oleju i paliwa do silników.
499826
(220) 2019 05 16
PLANTPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wiadomości Rolnicze Polska

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], materiały drukowane, publikacje drukowane, 35 usługi prenumeraty gazet
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, 39 dostarczanie gazet, 41 publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka].
(210) 499830
(220) 2019 05 16
(731) STEFAŃSKI TOMASZ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowny)
(540) RTENI
(510), (511) 9 odzież ochronna chroniąca przed wypadkami
lub urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom, artykuły odblaskowe do noszenia, do zapobiegania
wypadkom, odzież zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, ochronna odzież termiczna
chroniąca przed wypadkami lub urazami, urządzenia zabezpieczające i ochronne, urządzenia ostrzegawcze do celów
bezpieczeństwa, ochraniacze zabezpieczające ciało przed
urazami, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, odblaskowe kamizelki ochronne, kamizelki ratunkowe,
kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kurtki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kombinezony ochronne [przeciw
wypadkom lub urazom], ochraniacze klatki piersiowej przed
wypadkami lub urazami [inne niż stosowane w sporcie],
ochraniacze na brzuch, chroniące przed urazami [inne niż
elementy ubiorów sportowych lub przystosowane do użytku w określonych zajęciach sportowych], ochraniacze
na łokcie do ochrony przed wypadkami [inne niż artykuły
sportowe], nakolanniki dla robotników, spodnie chroniące
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, skarpety
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, obuwie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski ochronne, maski twarzowe chroniące przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, maski do oddychania, inne
niż do sztucznego oddychania, maski do nurkowania, maski
do spawania, filtry do masek do oddychania, ochronne maski
na twarz do kasków ochronnych, ochronne nakrycia głowy,
ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami lub uraza-
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mi, ochraniacze na oczy, ochraniacze na usta [osłony dziąseł],
osłony głowy, ochronne nakrycia głowy zapobiegające wypadkom lub urazom, osłony ochronne na twarz, osłony oczu,
kaski zabezpieczające, ochronne kaski sportowe, rękawice
do ochrony przed wypadkami lub urazami, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice do ochrony
przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice dla nurków, okulary, okulary przeciwoślepieniowe, okulary 3d, okulary ochronne do uprawiania sportu,
okulary inteligentne, okulary ochronne, okulary ochronne
do ochrony oczu, okulary spawalnicze, osłony na twarz,
osłony ochronne na twarz dla robotników, ochronne osłony na twarz dla spawaczy, okulary przeciwsłoneczne, osłony
przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami,
siatki zabezpieczające przed wypadkami, ochraniacze przed
udarem napięciowym, etui na okulary, słuchawki z redukcją
hałasu, aparatura zabezpieczająca przed upadkiem, linki
bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem.
(210) 499831
(220) 2019 05 16
(731) STEFAŃSKI TOMASZ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowny)
(540) RTELA
(510), (511) 9 odzież ochronna chroniąca przed wypadkami
lub urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom, artykuły odblaskowe do noszenia, do zapobiegania
wypadkom, odzież zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, ochronna odzież termiczna
chroniąca przed wypadkami lub urazami, urządzenia zabezpieczające i ochronne, urządzenia ostrzegawcze do celów
bezpieczeństwa, ochraniacze zabezpieczające ciało przed
urazami, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, odblaskowe kamizelki ochronne, kamizelki ratunkowe,
kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kurtki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kombinezony ochronne [przeciw
wypadkom lub urazom], ochraniacze klatki piersiowej przed
wypadkami lub urazami [inne niż stosowane w sporcie],
ochraniacze na brzuch, chroniące przed urazami [inne niż
elementy ubiorów sportowych lub przystosowane do użytku w określonych zajęciach sportowych], ochraniacze
na łokcie do ochrony przed wypadkami [inne niż artykuły
sportowe], nakolanniki dla robotników, spodnie chroniące
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, skarpety
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, obuwie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski ochronne, maski twarzowe chroniące przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, maski do oddychania, inne
niż do sztucznego oddychania, maski do nurkowania, maski
do spawania, filtry do masek do oddychania, ochronne maski
na twarz do kasków ochronnych, ochronne nakrycia głowy,
ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami lub urazami, ochraniacze na oczy, ochraniacze na usta [osłony dziąseł],
osłony głowy, ochronne nakrycia głowy zapobiegające wypadkom lub urazom, osłony ochronne na twarz, osłony oczu,
kaski zabezpieczające, ochronne kaski sportowe, rękawice
do ochrony przed wypadkami lub urazami, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice do ochrony
przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice dla nurków, okulary, okulary przeciwoślepieniowe, okulary 3d, okulary ochronne do uprawiania sportu,
okulary inteligentne, okulary ochronne, okulary ochronne
do ochrony oczu, okulary spawalnicze, osłony na twarz,
osłony ochronne na twarz dla robotników, ochronne osłony na twarz dla spawaczy, okulary przeciwsłoneczne, osłony
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przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami,
siatki zabezpieczające przed wypadkami, ochraniacze przed
udarem napięciowym, etui na okulary, słuchawki z redukcją
hałasu, aparatura zabezpieczająca przed upadkiem, linki
bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem.
499839
(220) 2019 05 16
IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ITCARD
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 bankomaty, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, kasy rejestrujące, komputery do noszenia
na ciele lub w ubraniach, 36 emisja kart kredytowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart
kredytowych.
499846
(220) 2019 05 16
IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Planet cash

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01
(510), (511) 9 bankomaty, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, 36 handel walutami i wymiana walut, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart
kredytowych.
499847
(220) 2019 05 16
IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ITCARD Group

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 bankomaty, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, kasy rejestrujące, komputery do noszenia
na ciele lub w ubraniach, 36 emisja kart kredytowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart
kredytowych.
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(210)
(731)

499850
(220) 2019 05 16
IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Planet plus

przed wypadkami, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice
dla nurków, okulary, okulary przeciwoślepieniowe, okulary
3d, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary inteligentne, okulary ochronne, okulary ochronne do ochrony
oczu, okulary spawalnicze, osłony na twarz, osłony ochronne na twarz dla robotników, ochronne osłony na twarz dla
spawaczy, okulary przeciwsłoneczne, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, ochraniacze przed udarem
napięciowym, etui na okulary, słuchawki z redukcją hałasu,
aparatura zabezpieczająca przed upadkiem, linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem.

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, marketing ukierunkowany, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych,
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, transfer elektroniczny środków pieniężnych.

(210)
(731)

(210) 499853
(220) 2019 05 16
(731) STEFAŃSKI TOMASZ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowny)
(540) RTEPO
(510), (511) 9 odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom, artykuły odblaskowe do noszenia, do zapobiegania wypadkom, odzież zabezpieczająca przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, ochronna odzież termiczna
chroniąca przed wypadkami lub urazami, urządzenia zabezpieczające i ochronne, urządzenia ostrzegawcze do celów
bezpieczeństwa, ochraniacze zabezpieczające ciało przed
urazami, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, odblaskowe kamizelki ochronne, kamizelki ratunkowe,
kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kurtki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kombinezony ochronne [przeciw wypadkom lub urazom], ochraniacze klatki piersiowej
przed wypadkami lub urazami [inne niż stosowane w sporcie], ochraniacze na brzuch, chroniące przed urazami [inne
niż elementy ubiorów sportowych lub przystosowane
do użytku w określonych zajęciach sportowych], ochraniacze na łokcie do ochrony przed wypadkami [inne niż artykuły sportowe], nakolanniki dla robotników, spodnie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
skarpety chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, obuwie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski ochronne, maski twarzowe chroniące
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski
do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, maski
do nurkowania, maski do spawania, filtry do masek do oddychania, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych,
ochronne nakrycia głowy, ochraniacze twarzy do ochrony
przed wypadkami lub urazami, ochraniacze na oczy, ochraniacze na usta [osłony dziąseł], osłony głowy, ochronne
nakrycia głowy zapobiegające wypadkom lub urazom,
osłony ochronne na twarz, osłony oczu, kaski zabezpieczające, ochronne kaski sportowe, rękawice do ochrony przed
wypadkami lub urazami, rękawice azbestowe do ochrony

499859
(220) 2019 05 16
WIŚLAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła
(540) (znak słowny)
(540) WIŚLAŃSKA
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, ciasteczka, pieczywo imbirowe, ciasto (masa do pieczenia), pieczywo, biszkopty, suchary, herbatniki, słodycze, konserwowane
wyroby cukiernicze i ciastka, 35 usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej wyrobów cukierniczych, pieczywa, ciast, ciastek,
ciasteczek, pieczywa imbirowego, biszkoptów, sucharów,
herbatników, słodyczy, konserwowanych wyrobów cukierniczych i ciastek, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej
wyrobów cukierniczych, pieczywa, ciast, ciastek, ciasteczek, pieczywa imbirowego, biszkoptów, sucharów, herbatników, słodyczy, konserwowanych wyrobów cukierniczych i ciastek, 43 usługi związane z prowadzenia kawiarni,
restauracji, barów, barów szybkiej obsługi, kafeterii, pubów,
stołówek, ruchomych placówek gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
499868
(220) 2019 05 16
NUFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKÓŁ
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.15, 03.07.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 5 pestycydy, herbicydy.
499892
(220) 2019 05 16
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYCISK
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 11.01.10, 11.01.25, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje niegazowane owocowe, soki, soki świeżo wyciskane,
lemoniada.
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499964
(220) 2019 05 17
VIRTLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.05
(510), (511) 42 usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego.
(210) 499966
(220) 2019 05 17
(731) INTROGRAF-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) ESV
(510), (511) 16 opakowania i materiały do pakowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

499972
(220) 2019 05 18
SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(znak słowno-graficzny)
ACTIVIST
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(540) Ratione hominis dignitatis eiusque honorem fine
identitatis ab huius oblivionis post mortem tuendae
Thanato-Art

(531)

20.07.01, 02.09.14, 26.01.01, 26.11.03, 09.01.07, 26.04.02,
27.05.01
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe.
499986
(220) 2019 05 20
MERINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) AntiScarin
(510), (511) 5 plastry, materiały opatrunkowe, plasterki przylepne do celów medycznych, wyroby medyczne, preparaty
do leczenia blizn, 10 silikonowe plastry żelowe do leczenia
blizn, artykuły związane z porodem.
(210)
(731)

499990
(220) 2019 05 20
ASF PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTO PREMIUM

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, woda, 33 napoje alkoholowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

499973
(220) 2019 05 18
SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(znak słowno-graficzny)
TANGO

(531) 26.04.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, woda, 33 napoje alkoholowe.
(210) 499983
(220) 2019 05 20
(731) FORTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FORTEM
(510), (511) 36 finansowe (usługi -), nieruchomości (administrowanie) agencje mieszkaniowe [nieruchomości], nieruchomości (agencje pośrednictwa w handlu -), 37 budownictwo, rozbiórka budynków, 42 projektowanie budynków.
(210) 499985
(220) 2019 05 20
(731) POPIOŁEK MICHAŁ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 18.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie
ubezpieczeń na życie, doradztwo związane z zawieraniem
ubezpieczeń, informacje o ubezpieczeniach, pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubezpieczeniowych samochodach, pośrednictwo w ubezpieczeniowych
od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo
w ubezpieczeniach transportowych, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, ubezpieczenia od wypadków
samochodowych, ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób
trzecich, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia dotyczące pojazdów.
500049
(220) 2019 05 21
BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie
(540) (znak słowny)
(540) MENDELEEV
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)
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500052
(220) 2019 05 21
NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) (znak słowny)
(540) Absolwent
(510), (511) 16 pióra (artykuły biurowe), pióra wieczne, pióra
kulkowe, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy,
kalendarze, 18 portfele skórzane, portfele z przegródkami
na karty, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia.
(210)
(731)

(210) 500060
(220) 2019 05 21
(731) NIEDZIAŁEK AGNIESZKA AGN, Sulejówek
(540) (znak słowny)
(540) WŁOSING
(510), (511) 3 kosmetyki do włosów, kosmetyki, 41 publikowanie, publikowanie książek, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych, 44 usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(210) 500065
(220) 2019 05 21
(731) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) SEASTOR
(510), (511) 11 instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, instalacje grzewcze na energię słoneczną, urządzenia magazynujące energię słoneczną do celów grzewczych, urządzenia
do magazynowania energii cieplnej [energii słonecznej]
do ogrzewania, pompy ciepła do przetwarzania energii,
piece słoneczne, instalacje centralnego ogrzewania, urządzenia centralnego ogrzewania, urządzenia do ogrzewania,
domowe urządzenia do ogrzewania, 42 prowadzenie badań
i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów
technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych
źródeł energii.
(210)
(731)
(540)
(540)

500068
(220) 2019 05 21
ZAREMBA SZYMON ENERGYRE, Zaborze
(znak słowno-graficzny)
EnergyRE

(531) 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], fotowoltaiczne moduły słoneczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne,
11 pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży
wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia fotowoltaiczne
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię
elektryczną, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania ener-
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gii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], akumulatory
energii fotowoltaicznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne,
kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów
jak: pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii,
37 instalacja systemów grzewczych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, konserwacja
i naprawa systemów grzewczych, konserwacja i naprawa
urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła,
41 usługi instruktażowe i szkoleniowe, kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe, usługi instruktażowe i szkoleniowe
z dziedziny systemów grzewczych oraz fotowoltaiki, 42 sporządzanie projektów i opracowywanie systemów grzewczych, sporządzanie projektów i opracowywanie systemów
fotowoltaicznych.
500069
(220) 2019 05 21
PRZYGODA ŁUKASZ JAN BIZNES GROUP,
Międzyrzecze Dolne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINI DONUTS KING
(210)
(731)

(531)

24.09.07, 24.09.10, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10,
27.05.17, 29.01.15, 01.01.05, 26.11.06, 26.11.09
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, nadzienia owocowe do pączków,
ciastek, ciast i placków, polewy i posypki owocowe, polewy
i posypki orzechowe, tłuszcz do pieczenia, gotowane warzywa, zupy, sałatki, 30 kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, pączki, produkty piekarnicze, ciastka, ciasta, placki,
mufiny, smażone ciastka zwykłe, lukrowane, polewane i nadziewane, bajgle, kanapki, pizza, ekstrakty smakowe, pastylki
cukiernicze do pieczenia, nadzienie na bazie kremu budyniowego do ciast, nadzienie na bazie czekolady do ciast, polewy
i posypki czekoladowe, kawa i napoje na bazie kawy, herbata
i napoje na bazie herbaty, kakao i napoje na bazie kakao, napoje mrożone o smaku kawowym, 35 reklamowanie, organizacja i uruchamianie sieci gastronomicznych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalającego nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni i sklepie
z artykułami spożywczymi, 43 prowadzenie restauracji, prowadzenie kawiarni, prowadzenie barów, catering.
(210)
(731)
(540)
(540)

500070
(220) 2019 05 21
ZAREMBA SZYMON ENERGYRE, Zaborze
(znak słowno-graficzny)
PGreen
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(531) 01.03.02, 01.03.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], akumulatory energii fotowoltaicznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, kalibrowane referencyjne ogniwa
fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, 11 pompy ciepła,
pompy ciepła do przetwarzania energii, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez
Internet takich towarów jak: fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, instalacje
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], akumulatory energii fotowoltaicznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, 37 instalacja systemów
grzewczych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych
oraz pomp ciepła, konserwacja i naprawa systemów grzewczych, konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.
500082
(220) 2019 05 22
APEXNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ApexNet PIENIĄDZE PUBLICZNE

(210)
(731)

(531) 24.01.01, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały introligatorskie (książki, wydawnictwa), 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
42 platforma jako usługa [PaaS], tworzenie platform komputerowych, usługi informatyczne, projektowanie systemów
i oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania, 45 usługi prawne.
500085
(220) 2019 05 22
GRUPA TURYSTYCZNO HOTELOWA BEL-AMI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEL-AMI
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.23, 26.11.05, 07.03.11
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(210) 500087
(220) 2019 05 22
(731) FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU FEIR, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Fundacja Edukacji i Rozwoju

(531) 01.15.05, 13.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, obozy letnie
[rozrywka i edukacja], zajęcia zorganizowane dla dzieci [rozrywka/edukacja], doradztwo zawodowe (inne niż związane
z edukacją i szkoleniami), organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie
programów szkolenia młodzieży, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, nauczanie,kształcenie i rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia].
(210)
(731)
(540)
(540)

500096
(220) 2019 05 22
WAŁCERZ MAŁGORZATA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
NA WINKLU

(531) 25.01.09, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
500100
(220) 2019 05 22
INDUSTRIASTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) flexartbeton
(510), (511) 27 ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne,
ścienne materiały wykończeniowe, nietekstylne.

(210)
(731)

500102
(220) 2019 05 22
APEXNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EduStrefa
(210)
(731)

(531) 03.07.05, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 16 druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały, introligatorskie (książki, wydawnictwa), 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
42 platforma jako usługa [PaaS], tworzenie platform kompu-
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terowych, usługi informatyczne, projektowanie systemów
i oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania, 45 usługi prawne.
500103
(220) 2019 05 22
GALAKTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALAKTUS AGENCY

(210)
(731)
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(540) Biotebal. Zaufaj sile leku
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety
dla ludzi.
500127
(220) 2019 05 22
AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VILLA BELLUCCI

(210)
(731)

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.14, 01.01.25, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne.
500104
(220) 2019 05 16
REMIX SPÓŁKA JAWNA WÓJTOWICZ I WSPÓLNICY,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alpha med
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.05, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 24.01.03,
24.01.05, 24.01.18
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
500136
(220) 2019 05 22
LEX ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOURDOG

(210)
(731)
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 10 aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
termometry do celów medycznych, aparatura diagnostyczna do celów medycznych - testy diagnostyczne, rozpylacze aerozoli do celów medycznych - inhalatory, rozpylacze
do celów medycznych - inhalatory, urządzenia i instrumenty
medyczne.
(210) 500118
(220) 2019 05 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) Acard - nowe opakowanie, to samo działanie
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety
dla ludzi.
(210) 500119
(220) 2019 05 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) Acard - tabletka od serca
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety
dla ludzi.
(210) 500121
(220) 2019 05 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)

(531)

27.05.05, 27.05.24, 03.01.08, 26.02.07, 26.11.05, 26.11.08,
26.11.10, 26.05.01
(510), (511) 31 karma dla psów, preparaty spożywcze dla
psów.
500165
(220) 2019 05 23
IREMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Folwark Nowy Rynek
(510), (511) 35 organizacja działalności gospodarczej, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób
trzecich, doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw
i zarządzania przedsiębiorstwami, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, zarządzanie w działalności handlowej, przy(210)
(731)
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gotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie reklam, zarządzanie
działalnością handlową, zarządzanie i administrowanie centrum handlowo-usługowo-rozrywkowym, 36 dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych wynajmowanie centrów handlowych organizacja najmu nieruchomości handlowych dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa pomieszczeń sklepowych, dzierżawa biur, administrowanie nieruchomościami,
zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości,
wynajem sal wystawowych, wynajem powierzchni biurowej,
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem lokali
na cele biurowe, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, wycena i zarządzanie nieruchomościami,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów
budynków, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali, powierzchni handlowych i użytkowych,
39 wynajmowanie miejsc parkingowych oraz usługi związane z parkowaniem samochodów, administrowanie miejscami parkingowymi, wynajmowanie miejsc parkingowych,
udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem
samochodów, wynajmowanie garaży, 41 administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, wystawy sztuki, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach
rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych,
usługi fitness klubów, usługi kinowe, usługi informacji o rekreacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, informacja
o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
loterii, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie zawodów i imprez
sportowych, organizowanie festiwali, organizowanie festiwali
w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych,
usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, organizowanie
konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], informacja o wypoczynku, usługi parków rozrywki, usługi muzeów [wystawy],
planowanie przyjęć [rozrywka], przedstawienia teatralne, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, rezerwacja biletów
na imprezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, rezerwacja biletów na koncerty, udostępnianie sprzętu
sportowego, wynajem sprzętu sportowego, 43 usługi restauracyjne, usługi kawiarni, bary, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi hotelowe, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, kafeterie [bufety], catering w kafeteriach szybkiej obsługi, usługi restauracji fast-food, usługi barów
typu fast-food na wynos, opieka nad dziećmi.
500166
(220) 2019 05 23
ŹRÓDŁO ŻYWIEC WOŹNICZKA SPÓŁKA JAWNA,
Międzybrodzie Żywieckie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Źródło Żywiec

(210)
(731)

500175
(220) 2019 05 23
IDOCUMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iDocument
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 wynajem fotokopiarek, wynajem maszyn lub
urządzeń biurowych, wynajem urządzeń biurowych, wynajem urządzeń do kopiowania, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, wypożyczanie fotokopiarek, wypożyczanie maszyn do pisania i kopiarek, wynajem maszyn
do pisania, wynajem sprzętu biurowego, wynajem sprzętu
do elektronicznego terminala kasowego, wypożyczanie
maszyn do pisania, wypożyczanie wyposażenia biurowego
w obiektach do co-workingu, biura [wynajmowanie maszyn
i urządzeń dla -], 37 diagnostyczne usługi konserwacyjne
w zakresie drukarek komputerowych, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu do sieci komputerowych i technologii
informacyjnej.
(210) 500176
(220) 2019 05 23
(731) ŚLIWIŃSKI JAROSŁAW, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) ZIOŁUŚ
(510), (511) 3 zapachy, środki perfumeryjne i zapachowe,
środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki zapachowe do celów domowych, preparaty zapachowe, pokojowe spraye zapachowe, środki zapachowe do pomieszczeń,
środki zapachowe do samochodów, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, dyfuzory z patyczkami zapachowymi,
mieszaniny zapachowe potpourri, kadzidła zapachowe
oczyszczające [kunko], olejki zapachowe, saszetki zapachowe, kryształki do kąpieli, pojemniki z substancjami zapachowymi, zioła do kąpieli, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, perfumowane mieszanki suszonych ziół i kwiatów
(potpourri), 5 zioła lecznicze, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, leki ziołowe, suplementy ziołowe, lecznicze napary ziołowe, wyciągi z ziół leczniczych, przeciwutleniacze
uzyskane z ziół, wywary z ziół leczniczych, herbata ziołowa
[napoje lecznicze], zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, napoje ziołowe do użytku leczniczego, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, mieszanki ziołowe do użytku
medycznego, spraye ziołowe do celów medycznych, kremy
ziołowe do celów medycznych, lecznicze wyciągi ziołowe
do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
30 zioła przetworzone, zioła suszone, zioła konserwowane,
napary ziołowe, herbaty ziołowe [napary], suszone zioła
do celów kulinarnych, preparaty ziołowe do sporządzania
napojów, herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych,
ziołowo - miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy],
sosy ziołowe, nielecznicze słodycze zawierające aromaty
ziołowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 02.01.23
(510), (511) 32 woda źródlana.
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500206
(220) 2019 05 24
KLENIEWSKI KAROL HONEST, Elbląg
(znak słowno-graficzny)
HONEST
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(531)

26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.19, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi w zakresie wykopywania, przekopywanie [wykopywanie], usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa dróg, usługi demontażu, demontaż maszyn, demontaż linii wysokiego napięcia,
demontaż energetycznych linii przesyłowych, 40 usuwanie
odpadów [obróbka odpadów], obróbka odpadów, obróbka
[przetwarzanie] odpadów, usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling].
(210)
(731)
(540)
(540)

500207
(220) 2019 05 24
DYLEWSKI TOMASZ ENDORFINA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
ENDORFINA

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 44 usługi salonów fryzjerskich i kosmetycznych.
500216
(220) 2019 05 24
BOGDANOWICZ SEBASTIAN STYLOWY BRODACZ,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE BRO BARBERSHOP
(210)
(731)

14.07.02, 14.07.03, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 44 fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, usługi fryzjerskie, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi
salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjerskiego
dla dzieci, usługi salonów fryzjerskich dla służb wojskowych,
wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach
piękności lub męskich zakładach fryzjerskich.
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(531)

02.01.11, 02.01.23, 26.04.04, 26.13.25, 26.03.05, 26.11.01,
26.11.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15, 09.03.13, 11.01.25,
09.07.19, 08.01.01
(510), (511) 5 pieczywo dla diabetyków, 30 wyroby piekarnicze i cukiernicze, pieczywo, chleb, bułki, rogale, precle,
35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów z pieczywem,
40 przetwarzanie żywności i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
500257
(220) 2019 05 27
CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Willy
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, zwierzęta żywe,
słód: rośliny naturalne (żywe), nasiona, lizawka (sól do lizania
dla zwierząt), pokarm dla zwierząt domowych, świeże owoce i warzywa.
(210)
(731)

500258
(220) 2019 05 27
WOJCIECHOWSKA RENATA P.H.U. CATERING-SERVICE,
Pątnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) werona CATERING
(210)
(731)

(531)

500226
(220) 2019 05 24
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) WYCISK
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje niegazowane owocowe, soki, soki świeżo wyciskane,
lemoniada.
(210)
(731)

500256
(220) 2019 05 27
KAJZERKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelazno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piekarnia „KAJZERKA”
(210)
(731)

(531)

02.03.01, 02.03.23, 26.05.06, 26.05.14, 26.05.18, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, informowanie i porady
w zakresie przygotowywania posiłków, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki,
usługi barowe, usługi osobistych kucharzy, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

500260
(220) 2019 05 27
KWIATKOWSKI MAREK SATIE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SATIE

26.01.05, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 9 elektromagnesy, aparatura do odczytywania
kart, czytniki kart chipowych, alarmy zabezpieczające przed
kradzieżą [inne niż do pojazdów], elektroniczne urządzenia
zabezpieczające przed kradzieżą, klawiatury do alarmów
bezpieczeństwa, oszklone ostrzegacze przeciwpożarowe,
urządzenia do ochrony i nadzoru, automatyczne urządzenia
kontroli dostępu, biometryczne systemy kontroli dostępu,
elektroniczne systemy wejściowe, elektroniczne karty-klucze, automatyczne systemy sterowania dostępem, elektryczne zamki do drzwi, interfejsy dostępu do zarządzanych prywatnych sieci lokalnych, kodowane karty-klucze, metalowe
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zamki szyfrowe [elektryczne], ogrodzenia zelektryfikowane,
urządzenia do sterowania zamkami drzwiowymi drogą radiową, urządzenia zamykające bezpieczeństwa [elektryczne], zamki elektroniczne obsługiwane kartą, zamki mechaniczne [elektryczne, metalowe], zamki sterowane sygnałami
o częstotliwościach radiowych, urządzenia do kontroli ruchu
drogowego [mechaniczne], urządzenia do sterowania ruchem drogowym [elektroniczne], urządzenia do sterowania ruchem drogowym [elektryczne], czujniki wykrywające
otwieranie i zamykanie drzwi, czujniki przeciwpożarowe,
czujniki wykrywające obiekty, 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży
detalicznej związane z sejfami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami
do budowy, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach reklamowych, przygotowywanie wystaw
w celach biznesowych, raporty z analiz rynkowych, prowadzenie badań marketingowych, badania w dziedzinie strategii marketingowych, badanie działalności gospodarczej
i rynku, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations.
(210)
(731)
(540)
(540)

500277
(220) 2019 05 27
RADOŃ RAFAŁ SIMMECH, Izdebnik
(znak słowno-graficzny)
SIMMECH

(531) 15.07.01, 15.07.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 prostownice do blach [maszyny], nożyce
do blach [maszyny], separatory arkuszy blachy [maszyny],
maszyny do rozwijania blachy, maszyny do drukowania
na arkuszach blach, giętarki do blach, wykrawarki do blach,
prasy do blach, przenośniki, manipulatory przemysłowe
[maszyny], 42 projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie linii
produkcyjnych, projektowanie integracji linii produkcyjnych
i maszyn.
500285
(220) 2019 05 27
ELIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTNER ELIT TWOJA SIEĆ SERWISOWA

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 1 silikony, preparaty do oszczędzania paliwa,
rozpuszczalniki do lakierów, środki chłodzące do silników
pojazdów, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, 4 oleje do smarowania, oleje silnikowe, smary,
7 alternatory jako generatory prądu przemiennego, chłodnice do silników, cylindry do silników, filtry jako części maszyn
lub silników, kable sterownicze do maszyn i silników, korbo-
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wody do maszyn, motorów i silników, paski klinowe do silników, pasy do silników, pompy jako części maszyn lub silników,
rozruszniki silników, tłoki jako części maszyn lub silników, tłoki
do silników, tłumiki do silników, wały rozrządcze do silników
pojazdów, wentylatory do silników, zawory jako części maszyn
lub silników, złącza uszczelniające jako części silników, 9 automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, cewki
elektryczne, kable elektryczne, kable rozruchowe do silników,
przełączniki elektryczne, przepływomierze, skrzynki akumulatorowe, termostaty do pojazdów, wskaźniki prędkości, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], 11 instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów,
światła do pojazdów, urządzenia grzejne do odmrażania szyb
w pojazdach, urządzenia grzewcze do pojazdów, żarówki
do kierunkowskazów w pojazdach, 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach,
bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów,
błotniki, drążki skrętne do pojazdów, hamulce do pojazdów,
kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony
do pojazdów, koła do pojazdów lądowych, lusterka boczne
do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy do samochodów,
łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łoża silnika
do pojazdów lądowych, maski silników do pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, opony do pojazdów, osłony przeciwsłoneczne
do samochodów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, poduszki powietrzne jako urządzenia bezpieczeństwa
w samochodach, podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na siedzenia
pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, sprzęgła do pojazdów
lądowych, szczęki hamulcowe do pojazdów, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe
do pojazdów, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki
przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, złącza do przyczep do pojazdów, 17 izolatory do kabli,
przewody giętkie do chłodnic pojazdów, przewody giętkie
niemetalowe, uszczelki do rur, 37 konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów.
(210) 500287
(220) 2019 05 27
(731) RADOŃ RAFAŁ SIMMECH, Izdebnik
(540) (znak słowny)
(540) SIMMECH
(510), (511) 7 prostownice do blach [maszyny], nożyce
do blach [maszyny], separatory arkuszy blachy [maszyny],
maszyny do rozwijania blach, maszyny do drukowania na arkuszach blach, giętarki do blach, wykrawarki do blach, prasy
do blach, przenośniki, manipulatory przemysłowe [maszyny],
42 projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie
maszyn specjalistycznych, projektowanie linii produkcyjnych, projektowanie integracji linii produkcyjnych i maszyn.
(210)
(731)
(540)
(540)

500288
(220) 2019 05 27
MATYJA MAGDALENA OHHMATTYATELIER, Poznań
(znak słowno-graficzny)
OHHMATTY atelier
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie,
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy],
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy],
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia
głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież
dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna,
poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież
futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież],
odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież
pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra
[odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla
kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież
sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym,
gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe
ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane
sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki),
luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule,
koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane,
koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule
sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule
z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem,
koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki]
nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami
z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie,
spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie
skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie
[nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice
golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy
do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu,
kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami
dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach
marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry
rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem,
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swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym
wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze,
płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki,
kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki
dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki
narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki
wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe,
krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami,
kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem,
krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie
[bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę,
czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki
z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze
przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane,
kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę,
szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty
na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie
dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych.
(210) 500311
(220) 2019 05 27
(731) NIEWELT MAGDALENA, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) Paragrafy mody
(510), (511) 16 artykuły biurowe, biuletyny informacyjne,
czasopisma prawnicze, drukowane materiały edukacyjne,
drukowane materiały szkoleniowe, książki, materiały edukacyjne i instruktażowe, monografie, podręczniki, publikacje
edukacyjne.
500313
(220) 2019 05 27
MULTICHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) KAR-BON
(510), (511) 2 farby, lakiery, preparaty antykorozyjne.
(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

497964, 498698, 498704, 498801, 499868, 500285

2

460847, 498698, 498704, 499744, 499779, 500313

3

495966, 497751, 497753, 497976, 498389, 498391, 499420, 499452, 499597, 499670, 499753, 500060, 500176

4

497963, 497964, 499786, 499788, 499791, 500285

5

489941, 489942, 489943, 497299, 497474, 497751, 497753, 497964, 497976, 498028, 498152, 498192, 498699,
498801, 499388, 499420, 499457, 499737, 499868, 499986, 500118, 500119, 500121, 500176, 500256

6

487206, 496911, 497196, 497987

7

497964, 497987, 499639, 499641, 499752, 499814, 500277, 500285, 500287

8

497706, 497964, 497987

9

494591, 497706, 497839, 497840, 497937, 498371, 499141, 499159, 499392, 499470, 499475, 499656, 499752,
499807, 499830, 499831, 499839, 499846, 499847, 499853, 500068, 500070, 500260, 500285

10

498371, 499986, 500104

11

499159, 499752, 500065, 500068, 500070, 500285

12

499434, 499752, 500285

13

497706

14

498371, 498941, 499749, 499750

15

499096, 499099

16

460847, 495966, 497196, 497706, 497839, 497840, 497937, 499133, 499429, 499470, 499475, 499639, 499641,
499670, 499826, 499966, 500052, 500082, 500102, 500311

17

460847, 496911, 497987, 498698, 498704, 500285

18

497852, 499466, 499731, 500052

19

494030, 497987, 498698, 498704, 499121, 499146, 499802

20

484564, 497987, 499412, 499437, 499458

21

497196, 499670

25

497187, 497839, 497840, 497937, 498701, 499141, 499470, 499475, 499731, 499783, 500288

27

496911, 500100

28

497270, 497706, 497839, 497840, 497937, 499141, 499421, 499431

29

495966, 497217, 498691, 499232, 499443, 499613, 500069

30

495966, 497362, 498678, 498691, 498845, 499462, 499613, 499731, 499859, 500069, 500176, 500256

31

495966, 497964, 500136, 500257

32

488452, 494556, 495959, 495966, 497323, 497474, 498258, 498350, 498833, 499074, 499284, 499892, 499972,
499973, 500166, 500226

33

494556, 495966, 496982, 498255, 498258, 498833, 499733, 499972, 499973, 500049, 500127

34

495966

35

487206, 494030, 494556, 494591, 495966, 496028, 496132, 496137, 496139, 497163, 497187, 497270, 497279,
497324, 497620, 497706, 497740, 497770, 497839, 497840, 497852, 497937, 497964, 497976, 498634, 498654,
498707, 498717, 498936, 498941, 499121, 499133, 499141, 499146, 499398, 499467, 499628, 499629, 499631,
499645, 499649, 499731, 499737, 499759, 499783, 499786, 499788, 499791, 499802, 499807, 499826, 499850,
499859, 500068, 500069, 500070, 500165, 500175, 500256, 500260

36

496028, 497163, 497279, 497897, 499467, 499839, 499846, 499847, 499850, 499983, 499990, 500165
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1

2

37

487206, 497324, 497706, 497740, 497897, 497987, 499410, 499467, 499752, 499755, 499757, 499759, 499811,
499983, 500068, 500070, 500175, 500206, 500285

38

497163, 497279, 497839, 497840, 497937

39

495966, 496028, 497740, 497964, 498335, 498845, 499429, 499467, 499635, 499644, 499751, 499752, 499764,
499786, 499788, 499791, 499826, 500165

40

487206, 497187, 497740, 497987, 499639, 499641, 499786, 499788, 499791, 500206, 500256

41

479351, 490421, 494556, 495966, 497279, 497620, 497706, 497839, 497840, 497852, 497937, 498258, 498634,
498654, 498707, 499096, 499099, 499141, 499159, 499279, 499398, 499429, 499467, 499470, 499475, 499811,
499826, 500060, 500068, 500082, 500087, 500102, 500103, 500165

42

479351, 489941, 489942, 489943, 497163, 497187, 497191, 497279, 497839, 497840, 497897, 497937, 497964,
499412, 499467, 499656, 499671, 499752, 499964, 499983, 500065, 500068, 500082, 500102, 500277, 500287

43

494556, 496132, 496137, 496139, 498137, 498691, 498845, 499133, 499429, 499613, 499751, 499759, 499764,
499859, 500069, 500085, 500096, 500165, 500256, 500258

44

479351, 497740, 497770, 497964, 499434, 500060, 500207, 500216

45

495966, 497187, 498634, 498707, 499985, 500082, 500102

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

A ANTOM ZNICZE
AAF
Absolwent
Acard - nowe opakowanie,
samo działanie
Acard - tabletka od serca
ACTIVIST
ALLEGRO microsystems
ALLEGRO microsystems
alpha med
AMPOL-MEROL
Animoon
AntiScarin
ApexNet PIENIĄDZE PUBLICZNE
ASKATO
AUTO PREMIUM
B Inne Obrączki
BAFIA
BALANCE BOX
Before&After by Oceanic
BEFORE/AFTER by Oceanic
BEL-AMI
BEST SYSTEMY GRZEWCZE
BEZPROWIZJI
Biotebal. Zaufaj sile leku
BLACK ENERGY ORIGINAL PREMIUM
BlackMeister BEER ENERGY
BROWAR WITNICA S.A. 1848
BLACK BOSS PORTER alk. 8,5 % obj.
piwo ciemne pasteryzowane
BUSY travel
cp
casa pablo creative spanish cuisine
CC CEFIRUTTI
Ciocia Renia
De’colorica professional art&food colors
De’colorica
DREWNOPARTNER
DUNESO
DUXOLEK
dźwiękodzieło
ebebe
EduStrefa
EKOGROSZEK BLACK POWER
EKOGROSZEK GOLD

497963
499749
500052
500118
500119
499972
499656
499671
500104
497964
499141
499986
500082
499431
499990
498941
499146
498691
497751
497753
500085
499752
497279
500121
495959

498350
498335
496132
496137
499466
497740
499779
499744
499802
484564
498699
499279
497976
500102
499788
499786

EKOGROSZEK SILVER
ELTE-S
ENDORFINA
EnergyRE
Estera
ESV
ETi Petit Beurre SINCE 1979
CLASSIC BISCUITI CU UNT
HERBATNIKI Z DODATKIEM MASŁA
EUROPANELS
EVE
f FORTEM S.A.
FARINA
FB FABRYKA BRONI
fdmkolo
flexartbeton
Folwark Nowy Rynek
Forest Vitamin
FORTEM
Fundacja Edukacji i Rozwoju
GALAKTUS AGENCY
GBC THE CONSTRUCTION COMPANY
GKW GIERA KACZMAREK I WSPÓLNICY
GKW
GlareOne
GLASSBUD CONSTRUCTION
HAINEMAN
HAŁASTRA
hanzabacklit
hanzablockout
hanzaflag
HIDIS
HIRESOL
HONEST
HORNITOS
icarp.pl
iDocument
if
if
if
ITCARD Group
ITCARD
JAD ŻMii EFEKT BOTOXU
JEDZ naturalne

499791
497191
500207
500068
497187
499966

499462
496911
499392
497897
499133
497706
499458
500100
500165
498028
499983
500087
500103
499757
498707
498634
499159
499755
497620
499074
499629
499631
499628
498698
498704
500206
496982
497270
500175
489941
489942
489943
499847
499839
499597
497217

Nr ZT27/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

Just Speak JustSpeak.pl
Twój angielski tydzień w Polsce
kamienne dywany.com.pl
KAR-BON
KEBAB RELAX
KETOFIX
KING DYSTRYBUCJA po królewsku
KLAMAL
KOSHER MACHER
KRAKOW YOU
KRĘGOBUS
Kuntersztyn
LP LAFER PHARM
LUMINALUM HASCO
LUMIRENT WYSŁONY PIPE AND DRAPE
mAgma Sieć Hurtowni Elektrotechnicznych
MAGMA
MARK the helper
Mel 24h
MENDELEEV
MINI DONUTS KING
MODERNO blachodachówka modułowa
MÓJ PRYWATNY KUCHARZ
muzyczny klub TVP3 Kielce
NA WINKLU
NERVOX
NINO
n-oka
NUTRI BOMB
OFFICYNA
OHHMATTY atelier
OPTITRANS
OPTITRANS
Organek
ORGANEK
ORLEN
Paclan For Nature 100% RECYCLED
PANDI PLAN
Paragrafy mody
PARTNER ELIT TWOJA SIEĆ SERWISOWA
PERSIAN TALE
PGreen
Piekarnia „KAJZERKA”
PIESEK POD SKLEPEM
PIZZERIA MEWA
Planet cash
Planet plus
POCAŁUJ MNIE
POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOTERAPII
INTEGRATYWNEJ
PSRiBS

2

499429
499410
500313
499613
499457
498936
497987
498833
498654
499434
488452
499737
498152
499811
494591
498717
498701
498192
500049
500069
487206
498845
497840
500096
499388
499437
499420
499753
499467
500288
499635
499644
499470
499475
499750
497196
499452
500311
500285
494030
500070
500256
497852
497362
499846
499850
494556
479351
499398

69
1

2

pzu cash
QUERIA energy for slimming
Ratione hominis dignitatis eiusque
honorem fine identitatis ab huius oblivionis
post mortem tuendae Thanato-Art
RAZEM BEZ BARIER
ROYAL PONY
RTELA
RTENI
RTEPO
S+
S1
Sala w Siwym
SATIE
SEASTOR
seni man DERMATOLOGICALLY TESTED
SER JANOSIKA
SIMMECH
SIMMECH
SOKÓŁ
StarFish PREMIUM QUALITY
SUPER PRODUKT SP
śląski ZYDEL
Śniadaniove love
ŚRODA LODY
TANGO
TAPAS gastrobar
TECH FILTER
THE BRO BARBERSHOP
TIO TONI
TONE OF LIFE ART FOR PEACE
TONE OF LIFE
TOPTECH
TOPTECH
TRADYCYJNA RECEPTURA
KUFLOWE MOCNE MOCNO WARZONE
CENIONE PRZEZ SMAKOSZY
Travelist by secret escapes
TRAVELIST by secret escapes
triplex
TUMITO
TuMiTo
UZIEN
V VERONI Mineral energy water 0 kcal
water+natural caffeine
V VESTUS
V
VILLA BELLUCCI
VINI-TAPE
VV SMART WHITE SALON ART GEL 3D UV/LED
VV VICTORIA VYNN SALON GEL POLISH BASE
W INVIS

497163
497474

499985
497839
499670
499831
499830
499853
497324
499759
498137
500260
500065
497299
499443
500277
500287
499868
499421
495966
499412
499232
498678
499973
496139
499814
500216
499731
499099
499096
499639
499641

497323
499751
499764
498801
499645
499649
499807
499284
499783
499964
500127
460847
498389
498391
498371

70
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1

2

WARZYWNIKI Betonowe Rabaty Warzywne
WATERLANE ISLAND
Welon bez spinki
werona CATERING
WESTERN CREEK
Wiadomości Rolnicze Polska
Willy
Winiarnia Zamojska
Winiarnia Zamojska

499121
496028
490421
500258
499733
499826
500257
498255
498258

Nr ZT27/2019
1

2

WIŚLAŃSKA

499859

WŁOSING

500060

Wół na stół

497937

WYCISK

499892

WYCISK

500226

YOURDOG

500136

ZIOŁUŚ

500176

Źródło Żywiec

500166

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.
710986
775897
787099
1330831A
1388789
1471163
1471175
1471200
1471223
1471224
1471244
1471281
1471283

1471299
1471325
1471403
1471407
1471408
1471413
1471484
1471490
1471493
1471495
1471500

ISOTELIALE (2019 05 07)
3, 5
CERACUTA (2019 05 07)
3, 5
NOVIDERM (2019 05 07)
3, 5
PROLIS (2019 05 15)
CFE: 26.11, 27.05, 29.01
1, 35
CDEK (2019 05 08)
CFE: 18.05.03, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13
39
2019 04 25)
CFE: 28.03.00
3
XPOVI (2019 05 06, 2019 04 28)
5
M (2019 03 28, 2018 10 16)
CFE: 20.01.17, 27.01.01, 27.05.21
9
moringly (2019 02 12, 2019 02 09)
CFE: 02.03.02, 10.05.17,
3, 5, 21
27.05.08, 29.01.12
LED PURE VISION (2019 04 15,
11
2019 04 11)
MOSCOW LIGHTS (2019 03 01,
33
2018 12 12)
ZiJin (2019 02 07, 2019 02 07)
CFE: 26.01.03, 26.04.03, 26.11.02,
6, 14, 37
27.05.01, 29.01.14
nouvelle caldonie Pacifique au coeur
(2019 02 11)
CFE: 02.09.01, 26.11.07,
35, 38, 39, 41,
27.05.10, 29.01.13
43, 45
2019 02 07, 2019 02 07)
CFE: 26.01.03, 26.11.02,
6, 14, 37
26.13.25, 29.01.13
TNF (2019 01 24)
CFE: 26.11.02, 27.05.17
7
JORPOVI (2018 11 21, 2018 07 20)
CFE: 27.05.17
5
enelonger (2018 12 28)
CFE: 27.05.01
9
YOSANE (2018 11 21, 2018 05 21)
CFE: 26.13.01, 27.05.01
17, 20
QLETLI (2018 11 21, 2018 07 20)
CFE: 27.05.17
5
2018 10 11)
CFE: 26.04.16
6, 17, 19
INDA TOY (2019 03 20)
CFE: 02.01.07, 27.05.15
28
SENOVA (2019 05 06)
12, 37
SEAKING (2019 03 28)
CFE: 26.11.21, 26.13.25, 27.05.02
7
LAST TOUCH (2018 07 20)
36, 37, 39

1471538

1471563
1471564
1471599
1471624
1471637
1471661
1471668
1471677
1471720
1471731
1471822
1471824
1471838
1471847
1471869
1471875
1471885
1471918
1471959
1471991
1472007
1472014

KK (2018 12 26, 2018 11 26)
CFE: 27.05.17, 29.01.12
2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12,
14, 21, 22, 32, 33, 34,
38, 41, 42, 45
HIGHTEX (2019 02 04)
CFE: 27.05.01
7
RR (2019 03 28)
CFE: 27.05.19
9
Cbf Design (2018 12 18)
25, 35
MASTER PROFESSIONAL (2018 03 08)
CFE: 24.09.03, 26.04.02, 27.05.24
3, 8, 11
2019 04 17)
CFE: 28.03.00
14
FOlee (2019 05 08)
CFE: 27.05.01
10
2019 05 06)
CFE: 28.03.00
6
MY (2019 04 05)
CFE: 27.05.01
16
VIVENDI (2019 01 18,
9, 28, 35, 38, 41,
42, 45
2018 08 01)
MGC (2019 04 09)
CFE: 26.04.18, 27.05.24
21
SHINE MAX (2019 05 08)
CFE: 27.05.10
21
l’atelier de Ben (2019 04 05)
CFE: 27.05.01
25
SUNSEA (2019 01 21)
CFE: 01.15.24, 26.13.25, 27.05.01
25
BOOMJOY (2019 04 05)
CFE: 27.05.01
21
FULONG (2019 03 14)
CFE: 26.01.03, 26.13.25
21
GAOAO (2019 01 21)
CFE: 26.01.16, 26.05.01, 27.05.01, 28.03.00
11
TOPFiNE (2019 05 06)
CFE: 27.05.01
8, 9
HIFIFAST (2019 03 10, 2019 01 14)
2, 35
CORN (2019 05 09)
CFE: 26.04.22, 27.05.01
9
2018 07 18, 2018 05 08)
CFE: 19.03.03, 29.01.12
5
ISANA STYLE 2 CREATE (2019 04 10)
CFE: 04.02.01, 26.01.03,
3, 35
27.05.09, 27.07.11
WD&WL (2019 02 13)
CFE: 24.17.25, 26.05.02, 27.05.01, 28.03.00
8

72
1472019
1472026
1472040
1472071
1472078
1472086

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
LIBERTAL (2019 04 11, 2019 04 01)
5, 10
FUSS WOHL (2019 02 06, 2018 08 17)
CFE: 02.09.19, 04.02.02,
3, 5, 8, 10, 21,
26.01.03, 27.05.01
25, 35
MONO LiGHTING (2018 12 17)
CFE: 13.01.06, 27.03.15, 27.05.07, 29.01.13
9, 11
JIAJUN (2019 04 23)
CFE: 07.05.08
19
ELEFTERIA (2019 04 11, 2019 04 01)
5, 10
SHILUVIT (2018 11 07)
19, 27, 35, 42

1472188
1472207
1472300
1472302
1472324
1472333

Nr ZT27/2019

FreeMaX (2019 04 17)
CFE: 27.05.01
34
GOLDIAMO (2018 11 23, 2018 11 22)
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
14
ZUCH (2018 12 28)
CFE: 26.11.01, 27.05.09
9
TANDEM BANK (2019 03 28)
36
LOUIS (2019 03 20, 2018 09 20)
35, 41
SimONet (2018 12 18, 2018 06 19)
CFE: 16.01.01, 26.11.22,
9, 38, 41, 42
27.03.15, 27.05.07

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1330831A

2

1471538,

1471918

3

710986,
1472007,

775897,
1472026

787099,

1471163,

1471223,

1471538,

1471624,

4

1471538

5

710986,
1471991,

775897,
1472019,

787099,
1472026,

1471175,
1472078

1471223,

1471403,

1471413,

6

1471281,

1471299,

1471484,

1471538,

1471668

7

1471325,

1471495,

1471538,

1471563

8

1471624,

1471885,

1472014,

1472026

9

1471200,
1472040,

1471407,
1472300,

1471538,
1472333

1471564,

1471885,

1471959,

10

1471661,

1472019,

1472026,

1472078

11

1471224,

1471538,

1471624,

1471875,

1472040

12

1471493,

1471538

14

1471281,

1471299,

1471538,

1471637,

1472207

16

1471677

17

1471408,

1471484

19

1471484,

1472071,

1472086

20

1471408

21

1471223,

1471538,

1471731,

1471822,

1471847,

1471869,

1472026

22

1471538

25

1471599,

1471824,

1471838,

1472026

27

1472086

28

1471490,

32

1471538

33

1471244,

1471599,

1471720,

1471918,

1472007,

1472026,

1471720
1471538

34

1471538,

1472188

35

1330831A,
1472086,

1471283,
1472324

36

1471500,

1472302

37

1471281,

1471299,

1471493,

1471500

38

1471283,

1471538,

1471720,

1472333

39

1388789,

1471283,

1471500

41

1471283,

1471538,

1471720,

1472324,

42

1471538,

1471720,

1472086,

1472333

1471538,

1471720

43

1471283

45

1471283,

1471720,

1472333

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.
488574
477955

NOCULA CEZARY
2018 11 28
GROUPE CANAL + S.A.
2019 02 05

492584
36
493865
35, 38, 41

Swiss Pharma International AG
2019 06 04
Hasbro, Inc.
2019 06 17

3, 5
41
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SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

17/2017

86

1337806

HiTT
CFE: 27.05.17

24/2019

14

495577

(531) 03.13.04, 27.05.01, 29.01.01

8, 9

HiTT
CFE: 27.05.17

7, 8, 9, 11

(531) 03.13.04, 27.05.01, 29.01.04

