
Znaki towarowe

Warszawa 2019

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

31 

B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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 towa-
rowych. 

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 alfabe-
tycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towaro-
wych 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.



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 29 lipca 2019 r. Nr ZT31

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE  
ZNAKACH  TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją  
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego  
lub znaku słowno-graficznego

(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń

(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny 

(554) – znak przestrzenny

(555) – znak holograficzny

(556) – znak dźwiękowy 

(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów 

(559) – inny 

(571) – opis znaku

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy 
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL



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

Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 474477 (220) 2017 07 24
(731) SABADASZ ŻYWCZAK PIOTR, Piwniczna Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTI SAB

(531) 15.07.15, 27.05.01, 29.01.15, 24.07.01
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do chłodzenia i za-
mrażania, maszyny chłodnicze, dystrybucja części zamien-
nych do maszyn lodziarskich, szafy chłodnicze - dystrybucja 
maszyn i części, urządzenia chłodnicze - dystrybucja części 
zamiennych, instalacje chłodnicze - dystrybucja części za-
miennych, maszyny chłodnicze - dystrybucja części zamien-
nych, chłodnicze kontenery transportowe, szafki chłodni-
cze do przechowywania żywności, urządzenia chłodnicze 
do użytku komercyjnego, witryny chłodnicze do ekspozycji 
napojów, 12 wózki straganiarskie chłodnicze, wózki ręczne 
chłodnicze.

(210) 479902 (220) 2017 12 08
(731) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW SC, Kraków
(540) ELEKTRODA RÓŻOWA 6012 ELEKTRODA RUTYLOWO- 

-CELULOZOWA (łatwospawalna)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.16, 26.05.22, 19.03.25, 
26.13.25

(510), (511) 6 materiały spawalnicze elektrody, 35 sprze-
daż narzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elektrycznych 
jako narzędzi oraz materiałów spawalniczych w sklepach, 
hurtowniach oraz na stronie internetowe|, organizowanie 
i współudział w targach.

(210) 486637 (220) 2018 06 04
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Planeta Energii

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 18.05.10
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji 
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organi-
zowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, 
akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, marke-
ting oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję, 
radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komu-
nikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwię-
kowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona 
do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu 
i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, 
organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób 
trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów  
i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów, 
doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i za-
wieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontak-
cie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie 
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania 
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pro-
gnozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena 
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć 
gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc 
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i za-
rządzania działalnością gospodarczą, controlling (wsparcie 
w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu 
projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębior-
stwie), w tym controlling strategiczny, controlling operacyj-
ny, controlling marketingowy, usługi menedżerskie, usługi 
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz 
pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja per-
sonelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa i księ-
gowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie, 
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów 
i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów 
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, kompute-
rowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych, 
41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, pro-
wadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, 
seminariów, zjazdów, wydawnictwa, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe.
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(210) 486640 (220) 2018 06 04
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Seniorzy z Energią

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 24.15.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji 
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, orga-
nizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamo-
wych, akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, 
marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez 
telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne 
środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod 
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedial-
nych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, 
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych 
środków komunikacji, usługi organizowania, przygoto-
wania targów/ wystaw: Usługi organizowania, uczest-
nictwa w targach/ wystawach, prezentacjach towarów  
i/lub usług, pośrednictwo handlowe, usługi pośrednicze-
nia w nawiązywaniu kontaktów handlowych / bizneso-
wych,usługi doradcza oraz usługi związane z negocjacją 
warunków współpracy i zawierania umów: usługi w zakre-
sie pośrednictwa w kontakcie z mediami usługi z zakresu 
public relations, usługi konsultingowe i doradcze w za-
kresie public relations, badanie rynku i opinii publicznej, 
badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodar-
czej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosz-
tami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, 
przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, doradz-
two oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowa-
nia, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, 
controlling (wsparcie w procesie planowania, koordyno-
wania i kontroli przebiegu projektów, w szczególności 
ekonomicznych w przedsiębiorstwie), w tym controlling 
strategiczny, controlling operacyjny, controlling marketin-
gowy, usługi menedżerskie, usługi związane z przenosze-
niem przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie 
zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośred-
nictwo pracy, działalność rachunkowa i księgowa, pozy-
skiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie, trans-
krypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów 
i elementów komputerowych baz danych i innych zbio-
rów informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, 
komputerowych bazach danych i innych zbiorach infor-
matycznych, 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie or-
ganizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w za-
kresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, 
kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, wydawnic-
twa, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

(210) 488817 (220) 2018 07 30
(731) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) 1910 ROBOTNICZE 1910

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.05, 25.01.15, 07.01.14, 05.11.15, 
26.01.02, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18

(510), (511) 16 druki, materiały piśmienne, artykuły biurowe, 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 21 naczy-
nia do picia, wyroby ze szkła, fajansu i porcelany, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 sprzęt oraz artykuły sportowe 
i gimnastyczne, gry i zabawki, 32 piwo, wyciąg chmielowy 
do wytwarzania piwa, wody mineralne, napoje bezalkoholo-
we, syropy i esencje do napojów, soki owocowe, warzywne, 
napoje witaminizowane, 35 usługi reklamowe z wykorzysta-
niem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz tech-
nik audiowizualnych, organizacja wystaw, targów i konkur-
sów w celach handlowych i reklamowych, usługi informacyj-
ne dla konsumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, 41 usługi w zakresie orga-
nizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywko-
wych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów 
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwięko-
wych oraz technik audiowizualnych.

(210) 490014 (220) 2018 09 03
(731) BEBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be BIO Ewa Chodakowska

(531) 27.05.01, 27.05.17, 05.03.11, 05.03.14, 26.01.15
(510), (511) 3 barwniki do celów kosmetycznych, kosmety-
ki, dezodoranty i antyperspiranty, perfumy i środki perfu-
meryjne, wody toaletowe, zapachowe i kolońskie, olejki 
eteryczne, mydła, mydła zapachowe, przeciwpotowe, ma-
seczki kosmetyczne, kremy, lakiery i odżywki do paznokci, 
środki do usuwania lakieru do paznokci, lotony do celów 
kosmetycznych, środki i preparaty do makijażu i demakija-
żu, ołówki do oczu i brwi, kredki do ust, t)łyszczyki do ust, 
pomadki ochronne do ust, cienie do powiek, podkłady, flu-
idy i puder do makijażu, zalotki do rzęs, preparaty do pielę-
gnacji skóry, włosów i paznokci, środki do czyszczenia i wy-
bielania zębów, środki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty 
do pielęgnacji rzęs, tusze do rzęs, ozdobne kalkomanie 
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do celów kosmetycznych, sztuczne włosy, rzęsy i paznok-
cie, preparaty do opalania i po opalaniu, talk kosmetyczny, 
mleczka i toniki kosmetyczne, olejki i wazelina do celów 
kosmetycznych, zestawy kosmetyków, preparaty do depi-
lacji, preparaty do pielęgnacji i stylizacji włosów, farby i kre-
my koloryzujące do włosów, henna, preparaty do usuwania 
farb do włosów, preparaty do trwałej ondulacji, neutraliza-
tory do trwałej ondulacji, kremy do prostowania włosów, 
utrwalacze, lakiery do włosów, żele do włosów, pianki 
do włosów, woski do włosów, kremy do włosów, guma 
do włosów, olejki do włosów, nabłyszczacze do włosów, 
pasty do włosów, preparaty do rozjaśniania włosów, spraye 
do włosów, woda utleniona do włosów, preparaty do rege-
neracji i rewitalizacji włosów, serum, maseczki, balsamy 
i odżywki do włosów, szampony, preparaty do golenia, pły-
ny go goleniu, płyny, żele, kulki i sole do kąpieli, odświeża-
cze do ust, pumeks, saszetki zapachowe do bielizny, drew-
no zapachowe, kadzidełka, naklejane ozdoby do paznokci, 
nasączane chusteczki, potpourri, waciki, patyczki z watą 
do celów kosmetycznych, artykuły chemii gospodarczej: 
proszki, płyny, żele i tabletki do prania, środki do płukania 
i zmiękczania tkanin, środki wybielające do prania i inne 
substancje stosowane w praniu, barwniki do użytku domo-
wego, środki do mycia, czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, środki antypoślizgowe do podłóg, preparaty 
antystatyczne do celów domowych, detergenty i środki 
odkażające, odkamieniacze i preparaty do usuwania kamie-
nia kotłowego oraz podobnych osadów do użytku domo-
wego, preparaty do krochmalenia, preparaty do odbarwia-
nia, preparaty do odtłuszczania, preparaty do czyszczenia 
protez, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do udrożnia-
nia rur, płyny do spryskiwania szyb, chusteczki nasączane 
preparatami do czyszczenia, odświeżacze powietrza, środki 
ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, preparaty 
do czyszczenia tapet, terpentyna do odtłuszczania, wywa-
biacze plam, środki do czyszczenia i konserwacji obuwia, 
środki do czyszczenia i konserwacji podłóg i mebli, środki 
do czyszczenia i konserwacji elektrycznych i elektronicz-
nych urządzeń gospodarstwa domowego i RTV, 35 zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów: barwniki do celów 
kosmetycznych, kosmetyki, dezodoranty i antyperspiranty, 
perfumy i środki perfumeryjne, wody toaletowe, zapacho-
we i kolońskie, olejki eteryczne, mydła, mydła zapachowe, 
dezynfekujące, przeciwpotowe i lecznicze, maseczki ko-
smetyczne, kremy, lakiery i odżywki do paznokci, środki 
do usuwania lakieru do paznokci, lotony do celów kosme-
tycznych, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, 
ołówki do oczu i brwi oraz temperówki do tych ołówków, 
kredki do ust, błyszczyki do ust, pomadki ochronne do ust, 
cienie do powiek, podkłady, fluidy i puder do makijażu, za-
lotki do rzęs, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów i pa-
znokci, środki do czyszczenia i wybielania zębów, środki 
do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji rzęs, 
tusze do rzęs, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycz-
nych, sztuczne włosy, rzęsy i paznokcie, preparaty do opa-
lania i po opalaniu, talk kosmetyczny, mleczka i toniki ko-
smetyczne, olejki i wazelina do celów kosmetycznych, ze-
stawy kosmetyków, preparaty do depilacji, preparaty 
do pielęgnacji i stylizacji włosów, farby i kremy koloryzujące 
do włosów, henna, preparaty do usuwania farb do włosów, 
preparaty do trwałej ondulacji, neutralizatory do trwałej 
ondulacji, kremy do prostowania włosów, utrwalacze, lakie-
ry do włosów, żele do włosów, pianki do włosów, woski 
do włosów, kremy do włosów, guma do włosów, olejki 
do włosów, nabłyszczacze do włosów, pasty do włosów, 
preparaty do rozjaśniania włosów, spraye do włosów, woda 
utleniona do włosów, preparaty do regeneracji i rewitaliza-

cji włosów, serum, maseczki, balsamy i odżywki do włosów, 
szampony, preparaty do golenia, płyny go goleniu, płyny, 
żele, kulki i sole do kąpieli, odświeżacze do ust, pumeks, sa-
szetki zapachowe do bielizny, drewno zapachowe, kadzi-
dełka, naklejane ozdoby do paznokci, nasączane chustecz-
ki, potpourri, waciki, patyczki z watą do celów kosmetycz-
nych, artykuły chemii gospodarczej: proszki, płyny, żele 
i tabletki do prania, środki do płukania i zmiękczania tkanin, 
środki wybielające do prania i inne substancje stosowane 
w praniu, barwniki do użytku domowego, środki do mycia, 
czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki an-
typoślizgowe do podłóg, preparaty antystatyczne do ce-
lów domowych, detergenty i środki odkażające, odkamie-
niacze i preparaty do usuwania kamienia kotłowego oraz 
podobnych osadów do użytku domowego, preparaty 
do krochmalenia, preparaty do odbarwiania, preparaty 
do odtłuszczania, preparaty do czyszczenia protez, prepa-
raty do usuwania rdzy, preparaty do udrożniania rur, płyny 
do spryskiwania szyb, chusteczki nasączane, preparaty 
do czyszczenia, odświeżacze powietrza, środki ułatwiające 
suszenie do zmywarek naczyń, preparaty do czyszczenia 
tapet, terpentyna do odtłuszczania, wywabiacze plam, 
środki do czyszczenia i konserwacji obuwia, środki do czysz-
czenia i konserwacji podłóg i mebli, środki do czyszczenia 
i konserwacji elektrycznych i elektronicznych urządzeń go-
spodarstwa domowego i RTV, świece, znicze, świece 
ozdobne, świece okolicznościowe i świąteczne, świece za-
pachowe, świece woskowe, świece na bazie wosku pszcze-
lego, świeczki na choinkę, środki sanitarne do celów me-
dycznych, dietetyczna żywność, dania dietetyczne, odżyw-
ki dla niemowląt, odżywki dla sportowców, napoje diete-
tyczne i energetyczne, napoje i substancje do celów leczni-
czych lub weterynaryjnych, mleko w proszku i żywność dla 
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, 
materiały opatrunkowe, środki odkażające, produkty farma-
ceutyczne i weterynaryjne, balsamy do celów farmaceu-
tycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutyczny-
mi, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, roztwory 
do szkieł kontaktowych, herbaty ziołowe do celów me-
dycznych, herbaty lecznicze, intymne preparaty nawilżają-
ce, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne przeciw łupieżowi, wkładki higieniczne, wkładki 
laktacyjne, papier i preparaty przeciw molom, preparaty 
medyczne do odchudzania, odświeżacze do ubrań i tkanin, 
kadzidełka i środki do odstraszania owadów, pieluchy, pie-
luchomajtki, podpaski, tampony, płyny do płukania ust 
do celów farmaceutycznych, środki farmaceutyczne prze-
ciw poceniu się ciała lub stóp, preparaty odświeżające po-
wietrze, preparaty witaminowe, reklamowe wyroby z meta-
li nieszlachetnych, figurki z metali nieszlachetnych, pilniki 
do paznokci, gilotynki i polerki do paznokci (elektryczne 
i nieelektryczne), przybory do manicure i pedicure, akceso-
ria kosmetyczne, sztućce, urządzenia i przyrządy: naukowe, 
żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, 
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, 
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszy-
ny liczące, materiały reklamowe na nośnikach, multimedial-
ne prezentacje reklamowe, podkładki pod myszy, sprzęt, 
oprogramowanie i akcesoria komputerowe, gry kompute-
rowe i konsole do gier, nośniki danych, sprzęt fotograficzny, 
sprzęt audio-video, elektryczne i elektroniczne urządzenia 
gospodarstwa domowego, urządzenia do gaszenia ognia, 



Nr  ZT31/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 7

urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę oraz instalacje sanitarne, rowery, motocykle, pojaz-
dy lądowe, wodne i powietrzne, sztuczne ognie, breloki 
reklamowe, broszki, emblematy, futerały, łańcuszki, medale, 
ozdoby z metali szlachetnych, wyroby z metali szlachet-
nych, zegarki i zegary, monety okolicznościowe, puchary, 
statuetki i odznaki okolicznościowe, biżuteria i wyroby jubi-
lerskie, kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne, ka-
mienie naturalne i syntetyczne, figurki z metali szlachet-
nych, instrumenty muzyczne, książki, albumy, afisze, druko-
wane materiały reklamowe, kalendarze, katalogi, ulotki, ba-
nery, notesy, zakładki do książek, artykuły piśmienne, arty-
kuły papiernicze, etui na identyfikatory, podkładki pod ku-
fle, materiały z papieru, folii, kartonu i tworzyw sztucznych 
do pakowania, serwetki stołowe papierowe, materiały szko-
leniowe i instruktażowe, papier, karton i wyroby z tych ma-
teriałów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, atlasy, 
broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma i periodyki, 
emblematy, figurki z papieru mache, kalkomanie, karty 
pocztowe, obrazy oprawione lub nie, mapy, materiały 
do modelowania, naklejki, obwoluty, prospekty, przybory 
do pisania, ręczniki papierowe, ryciny, stemple, sprzęt biu-
rowy, znaczki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, torby 
i torebki, aktówki, torby i pokrowce na laptopy, plecaki, ple-
caki na laptopy, torby sportowe, walizki, kufry, kufry i walizki 
o przechowywania kosmetyków i akcesoriów kosmetycz-
nych, parasole, wyroby kaletnicze, wyroby ze skóry i imitacji 
skóry, paski do odzieży, parasole ogrodowe i plażowe, port-
fele i portmonetki, torby na zakupy, laski, bicze, uprzęże 
i wyroby rymarskie, okulary, okulary przeciwsłoneczne, fi-
gurki z kamienia, betonu lub marmuru, wyroby z drewna, 
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, 
muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacje tych 
surowców lub z tworzyw sztucznych, meble, lustra, ramy 
obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, meble 
ogrodowe, cateringowe i konferencyjne, meble ekspozy-
cyjne, meble do salonów masażu, odnowy biologicznej 
i Spa, fryzjerskich, piękności, manicure, pedicure, tatuażu 
i wizażu, meble do gabinetów kosmetycznych, lampy 
i sprzęt oświetleniowy, parawany, stoiska wystawowe, stra-
gany handlowe, stojaki, wieszaki, zasłony bambusowe i de-
koracyjne, figurki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, 
akcesoria kosmetyczne, szczoteczki do paznokci, gąbki, gą-
beczki do nakładania makijażu, pędzle do makijażu, pędzle 
do golenia, grzebienie i szczotki do włosów, szczoteczki 
do brwi, przybory kosmetyczne, przybory kuchenne i go-
spodarstwa domowego oraz pojemniki, wyroby szklane, 
porcelanowe i ceramiczne, talerzyki papierowe i jednora-
zowego użytku, figurki z porcelany, terakoty lub szkła, wy-
roby szklane, porcelanowe i ceramiczne, dozowniki mydła 
i papieru toaletowego, etui na grzebienie, pędzle i szczotki, 
kosmetyczki na przybory toaletowe i kosmetyki, mydel-
niczki, nici dentystyczne, puderniczki, pojemniki i torby ter-
moizolacyjne dla żywności, namioty, namioty handlowe, 
namioty turystyczne, namioty rycerskie, namioty bankieto-
we, hangary, hale namiotowe, baldachimy i zadaszenia, 
w tym zwłaszcza dla imprez piknikowych, targów, wystaw, 
tarasów, ogrodów i zewnętrznych części lokali usługowo - 
handlowych, daszki, zadaszenia do przyczep kempingo-
wych, markizy, brezenty, liny, sznury, taśmy, plandeki, torby 
do pakowania z wyrobów tekstylnych, tekstylia i wyroby 
włókiennicze, pościel i ręczniki, serwetki stołowe tekstylne, 
narzuty na łóżka, koce, obrusy, flagi tekstylne, odzież, obu-
wie i nakrycia głowy damskie, męskie, dziecięce i sportowe, 
bielizna, futra, wyroby pasmanteryjne, taśmowe smycze 
reklamowe, smycze sublimacyjne, smycze krótkie na rękę, 

smycze suwakowe, smycze silikonowe, opaski silikonowe 
na rękę, taśma z nadrukiem sublimacyjnym, dodatki 
do smyczy reklamowych: klamry zatrzaskowe, karabińczyki, 
przywieszki, kółeczka, szekle, taśma drukowana, taśma pa-
smanteryjna, taśma elastyczna, emblematy reklamowe 
nie z metali szlachetnych, broszki reklamowe, sznurowadła, 
cyfry do znakowania odzieży, napy, ozdoby do ubrań, obu-
wia i nakryć głowy nie z metali szlachetnych, ozdoby 
do włosów, siatki n a włosy, szpilki do włosów, treski z wło-
sów, włosy sztuczne, włosy do przedłużania, sprzączki 
ozdobne do ubrań i obuwia, szelki do prowadzenia dzieci, 
reklamowe artykuły pasmanteryjne, dywany, chodniki (kili-
my), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokry-
wania podłóg, draperie (nietekstylne), gry, zabawki, przy-
rządy, sprzęt i akcesoria gimnastyczne i sportowe, sprzęt 
sportowy, specjalistyczny sprzęt sportowy, ozdoby choin-
kowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon-
serwowane, mrożone, suszone, gotowane, pieczone, du-
szone i smażone owoce, warzywa i grzyby, galaretki, dże-
my, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze 
jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy ziemnia-
czane, dżemy, filety rybne, galaretki jadalne, galarety mię-
sne, zupy jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokie-
ty, łosoś, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą 
mleka, galaretki owocowe, sałatki owocowe, przekąski 
na bazie owoców, potrawy rybne, żywność przygotowy-
wana z ryb, potrawy mięsne, potrawy mięsno - warzywne, 
potrawy warzywne, sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk, 
zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, 
jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu i roso-
łu, korniszony, masło, miąższ owoców, opiekane wodorosty, 
orzechy, owoce kandyzowane, pasztet z wątróbki, przecier 
pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa owocowa, bakalie, 
rodzynki, sery i twarogi, skórki owocowe, wędliny, ziemniaki 
zapiekane w cieście, frytki, gotowe bądź mrożone wyroby 
garmażeryjne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, 
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), 
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy 
(przyprawy), przyprawy, lód, biszkopty, bułeczki słodkie, 
bułki, chleb bezdrożdżowy, ciasta, mięso zapiekane w cie-
ście, ciasta mączne, ciasto, ciastka, chałwa, herbatniki, gala-
retki owocowe, gofry, kanapki, kasze, makarony, makaron 
rurki, makaron wstążki, potrawy na bazie mąki, potrawy 
na bazie ryżu, potrawy na bazie makaronu, potrawy na ba-
zie kaszy, muesli, naleśniki, pierożki, placki, przekąski ryżo-
we, przekąski zbożowe, pudding, popcorn, sajgonki, spa-
ghetti, sushi, tabule [sałatka z kuskus], tarty (z nadzieniem 
z jajek, sera, boczku, itp), tarty (z owocami), tortille, aromaty 
do żywności, cukierki, czekolada, majonezy, keczup, sosy 
mięsne, warzywne i mięsno - warzywne, sosy do deserów, 
paszteciki, napoje na bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, 
pizze, płatki kukurydziane, płatki owsiane, sosy do sałatek, 
gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne, świeże wa-
rzywa i owoce, sałatki owocowe i warzywne, orzechy, otrę-
by zbożowe, zioła świeże, napoje bezalkoholowe, soki, nek-
tary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo - warzyw-
ne, syropy owocowe, wody mineralne i gazowane, piwo, 
napoje alkoholowe, papierosy, tytoń, zapałki, wyroby dla 
palaczy, w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie 
i kupowanie w sklepach, hurtowniach, stoiskach handlo-
wych, targach, pokazach i wystawach, w Internecie oraz 
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych 
towarów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, or-
ganizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wypożyczanie infrastruktury 
i wyposażenia dla potrzeb targów i wystaw handlowo - re-
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klamowych nie ujętych w innych klasach, rozpowszechnia-
nie materiałów i gadżetów reklamowych, usługi agencji 
importowo - eksportowych, usługi agencji informacji han-
dlowej, usługi biurowo-sekretarskie, zarządzanie w działal-
ności handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsię-
biorstw i prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, agencje public relations, publikowanie tek-
stów sponsorowanych, reklama w prasie, radio, telewizji, 
na bilbordach, w Internecie oraz pozostałe formy reklamy, 
organizowanie zapatrzenia i sprzedaży towarów i usług 
na rzecz osób trzecich, wynajmowanie przestrzeni i nośni-
ków reklamowych, wynajem dystrybutorów automatycz-
nych, uaktualnianie materiału reklamowego, pośrednictwo 
i przedstawicielstwo handlowe, doradztwo związane z kre-
owaniem wizerunku firm, usług i towarów, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie tworzenia, 
uaktualniania i funkcjonowania komputerowych baz da-
nych, usługi portalu internetowego poświęconego kosme-
tykom, modzie, zdrowiu, higienie i diecie, wyposażeniu 
wnętrz, sprzętowi Hi-fi, AGD i komputerowemu, akceso-
riom, przyrządom i sprzętowi gimnastycznemu i sportowe-
mu, materiałom drukowanym, artykułom piśmiennym, ar-
tykułom szkolnym i biurowym w celach promocyjnych, 
44 usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, sa-
lony masażu, odnowy biologicznej i Spa, sauny, solana, aro-
materapia, salony fryzjerskie, salony piękności, manicure, 
pedicure, tatuowanie, zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt, 
układanie kompozycji kwiatowych, usługi wizażu, doradz-
two w zakresie higieny i urody ludzi i zwierząt, usługi me-
dyczne, organizowanie i prowadzenie wyjazdów, obozów 
i wczasów odchudzających obejmujących usługi zdrowot-
ne w zakresie odchudzania, salony odnowy biologicznej 
obejmujące zabiegi kosmetyczne i ćwiczenia poprawiające 
ogólny stan zdrowia, usługi portalu internetowego poświę-
conego pielęgnowaniu zdrowia i urody.

(210) 490564 (220) 2018 09 14
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.09
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, alumi-
nium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego alu-
minium, termoizolowane profile metalowe, profile metalo-
we do celów termoizolacyjnych, profile z metalu na drzwi, 
boazeria metalowa, fasady metalowe, dachy i pokrycia 
metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, 

okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele 
konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, 
podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabry-
kowane konstrukcje metalowe, deski dachowe z metalu, 
pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele me-
talowe, metalowe panele dachowe, panele konstrukcyj-
ne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe 
panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele meta-
lowe obiciowe do budynków, metalowe panele akustycz-
ne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe 
do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania da-
chów, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, 
półprodukty z aluminium lub jego stopów, folia aluminio-
wa, 11 ogrzewanie podłogowe, urządzenia do magazyno-
wania energii cieplnej do ogrzewania, akumulatory ciepła, 
instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego ogrzewania, 
instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje klimatyza-
cyjne, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne 
do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, wymien-
niki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do insta-
lacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie 
z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o du-
żej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów 
centralnego ogrzewania, umieszczone poziomo grzejniki 
wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania prze-
strzeni, elektryczne ogrzewanie towarzyszące, grzejniki 
akumulacyjne, grzejniki elektryczne, grzejniki segmentowe, 
grzejniki konwekcyjne, elektryczne grzejniki akumulacyj-
ne, grzejniki do pomieszczeń, systemy HVAC ( instalacje 
do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), systemy HCA (in-
stalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumula-
cji ciepła), 42 badania naukowe, badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, opracowanie projektów technicz-
nych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produkta-
mi dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi dorad-
cze w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, 
badania technologiczne, badania laboratoryjne, badania 
środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące tech-
nologii, badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie 
techniki, badania naukowe dotyczące ekologii, badania na-
ukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysło-
wymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie form, pro-
jektowanie graficzne, projektowanie znaków, projektowa-
nie techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie 
nowych produktów, projektowanie wzorów, projektowanie 
produktów przemysłowych, projektowanie znaków towa-
rowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie 
płytek wykładzinowych, prace badawczo-rozwojowe w za-
kresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowy-
mi produktami, monitorowanie działań mających wpływ 
na środowisko w obrębie budynków, monitorowanie wyda-
rzeń mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, 
ocena zagrożeń środowiskowych, pomiary środowiskowe, 
45 zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie i wykorzy-
stywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich 
poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów 
trzecich, licencjonowanie własności przemysłowej, licen-
cjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie 
technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie 
zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności 
przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych, 
licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie 
praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i roz-
woju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa 
autorskiego poprzez ich licencjonowanie.
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(210) 490566 (220) 2018 09 14
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe 

POLPANEL

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15, 26.04.09
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, alumi-
nium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego alu-
minium, termoizolowane profile metalowe, profile metalowe 
do celów termoizolacyjnych, profile z metalu na drzwi, bo-
azeria metalowa, fasady metalowe, dachy i pokrycia metalo-
we, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, okładziny 
metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne 
metalowe, płytki podłogowe metalowe, podłogi metalowe, 
pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje 
metalowe, deski dachowe z metalu, pokrycia metalowe 
ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele 
dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe pane-
le okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne 
z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, meta-
lowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe pa-
nele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe 
do pokrywania dachów, aluminium wzmacniane materiała-
mi ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego stopów, 
folia aluminiowa, 11 ogrzewanie podłogowe, urządzenia 
do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, akumu-
latory ciepła, instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego 
ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje 
klimatyzacyjne, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elek-
tryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, 
wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie 
do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki 
płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstruk-
cji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do sys-
temów centralnego ogrzewania, umieszczone poziomo 
grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania 
przestrzeni, elektryczne ogrzewanie towarzyszące, grzejniki 
akumulacyjne, grzejniki elektryczne, grzejniki segmento-
we, grzejniki konwekcyjne, elektryczne grzejniki akumula-
cyjne, grzejniki do pomieszczeń, systemy HVAC ( instalacje 
do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), systemy HCA (in-
stalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji 
ciepła), 42 badania naukowe, badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, opracowanie projektów technicz-
nych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania 
technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, 
badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania 
w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, badania 
naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysło-
we, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie 

konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne, 
projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projek-
towanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, 
projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemy-
słowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie 
metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, 
prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, monito-
rowanie działań mających wpływ na środowisko w obrę-
bie budynków, monitorowanie wydarzeń mających wpływ 
na środowisko w obrębie budynków, ocena zagrożeń środo-
wiskowych, pomiary środowiskowe, 45 zarządzanie prawami 
autorskimi, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności 
przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie 
na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie wła-
sności przemysłowej, licencjonowanie własności intelektual-
nej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, 
licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie 
praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań 
patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licen-
cjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie 
badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej 
i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie.

(210) 490581 (220) 2018 09 14
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.09
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, alumi-
nium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego alu-
minium, termoizolowane profile metalowe, profile metalowe 
do celów termoizolacyjnych, profile z metalu na drzwi, bo-
azeria metalowa, fasady metalowe, dachy i pokrycia metalo-
we, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, okładziny 
metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne 
metalowe, płytki podłogowe metalowe, podłogi metalowe, 
pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje 
metalowe, deski dachowe z metalu, pokrycia metalowe 
ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele 
dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe pane-
le okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne 
z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, meta-
lowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe pa-
nele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe 
do pokrywania dachów, aluminium wzmacniane materiała-
mi ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego stopów, 
folia aluminiowa, 11 ogrzewanie podłogowe, urządzenia 
do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, akumu-
latory ciepła, instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego 
ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje 
klimatyzacyjne, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elek-
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tryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, 
wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie 
do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki 
płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstruk-
cji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do sys-
temów centralnego ogrzewania, umieszczone poziomo 
grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania 
przestrzeni, elektryczne ogrzewanie towarzyszące, grzejniki 
akumulacyjne, grzejniki elektryczne, grzejniki segmento-
we, grzejniki konwekcyjne, elektryczne grzejniki akumula-
cyjne, grzejniki do pomieszczeń, systemy HVAC ( instalacje 
do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), systemy HCA  
(instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumu-
lacji ciepła), 42 badania naukowe, badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, opracowanie projektów technicz-
nych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania 
technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, 
badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania 
w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, badania 
naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysło-
we, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie 
konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne, 
projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projek-
towanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, 
projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemy-
słowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie 
metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, 
prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, monito-
rowanie działań mających wpływ na środowisko w obrę-
bie budynków, monitorowanie wydarzeń mających wpływ 
na środowisko w obrębie budynków, ocena zagrożeń środo-
wiskowych, pomiary środowiskowe, 45 zarządzanie prawami 
autorskimi, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności 
przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie 
na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie wła-
sności przemysłowej, licencjonowanie własności intelektual-
nej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, 
licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie 
praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań 
patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licen-
cjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie 
badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej 
i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie.

(210) 490890 (220) 2018 09 24
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magdalena.....Ośrodek Innowacji i Transferu 

Technologii KRAMARZ POLSKA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, alumi-
nium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego alu-
minium, termoizolowane profile metalowe, profile metalo-
we do celów termoizolacyjnych, profile z metalu na drzwi, 
boazeria metalowa, fasady metalowe, dachy i pokrycia meta-
lowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalo-
we pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelek-

trycznymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, 
panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalo-
we, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefa-
brykowane konstrukcje metalowe, deski dachowe z metalu, 
pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele metalo-
we, metalowe panele dachowe, panele konstrukcyjne meta-
lowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufi-
towe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe 
do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izola-
cyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe 
panele metalowe do pokrywania dachów, oszklone panele 
do użytku w budownictwie, aluminium wzmacniane mate-
riałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego sto-
pów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wy-
świetlania lub informacyjnych, folia aluminiowa, metalowe 
pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, 
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami 
fotoelektrycznymi, 11 ogrzewanie podłogowe, termiczne 
kolektory słoneczne do ogrzewania, piece słoneczne, panele 
słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słonecz-
ne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, kolektory 
słoneczne do celów grzewczych, akumulatory ciepła, urzą-
dzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, 
systemy chłodzące do lodowisk, urządzenia do chłodzenia 
powietrza, instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego 
ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje 
klimatyzacyjne, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elek-
tryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, 
wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie 
do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki 
płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji 
o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów 
centralnego ogrzewania, instalacje grzewcze zamontowane 
w oknach, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimaty-
zacja), systemy HCA, 36 pozyskiwanie funduszy na wynalazki, 
alokacja aktywów, finansowanie działalności przemysłowej, 
finansowanie projektów, finansowanie rozwoju produktów, 
fundusze inwestycyjne wzajemne, handel udziałami, infor-
macje finansowe dla inwestorów, informacje inwestycyjne, 
inwestycje kapitałowe, inwestycje przemysłowe, konsul-
tacje dotyczące finansowania projektów energetycznych, 
konsultacje finansowe w sektorze energetyki, nabywanie 
w celu prowadzenia inwestycji finansowych, pozyskiwanie 
funduszy dla rozwoju nowych technologii, pozyskiwanie 
funduszy dla wynalazców, pozyskiwanie funduszy dla in-
stytucji badawczych, usługi badawcze w zakresie inwestycji 
finansowych, usługi badawcze dotyczące inwestycji, usługi 
finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz wyna-
lazców, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka 
na rzecz instytucji badawczych, usługi finansowania kapi-
tałem wysokiego ryzyka na rzecz firm, usługi finansowania 
kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz firm powstających 
i rozwijających się, usługi finansowania projektów, usługi in-
westycyjne w zakresie kapitału wysokiego ryzyka i kapitału 
na przedsięwzięcia, usługi w zakresie pozyskiwania fundu-
szy, finansowanie projektów rozwojowych, 42 badania w za-
kresie ochrony środowiska naturalnego, badania naukowe, 
opracowanie projektów technicznych, prace badawczo-roz-
wojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, testo-
wanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne, badania 
laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, ba-
dania dotyczące technologii, badania w dziedzinie energii, 
badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące 
ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad pro-
cesami przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projek-
towanie form, projektowanie graficzne, projektowanie zna-
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ków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, 
projektowanie nowych produktów, projektowanie wzorów, 
projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie 
znaków towarowych, projektowanie metod produkcji, pro-
jektowanie płytek wykładzinowych, prace badawczo-roz-
wojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojo-
we nad nowymi produktami, planowanie projektu, projek-
towanie modeli, projektowanie przyrządów, projektowanie 
opakowań, analiza projektu produktu, analizy wykonalno-
ści projektu, projektowanie wykładzin podłogowych, pro-
jektowanie konstrukcji ozdobnych, projektowanie tech-
niczne i doradztwo, projektowanie ramowych konstrukcji 
przestrzennych, projektowanie zewnętrznej części budyn-
ków, projektowanie naukowe i technologiczne, monitoro-
wanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie 
budynków, monitorowanie wydarzeń mających wpływ 
na środowisko w obrębie budynków, usługi w zakresie ba-
dań środowiskowych w celu wykrywania zanieczyszczeń 
wody, ocena zagrożeń środowiskowych, usługi konsola-
cyjne dotyczące planowania środowiskowego, kompilacja 
informacji dotyczących warunków środowiskowych, usługi 
w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, doradztwo 
w zakresie projektów technologicznych, badania i opra-
cowywanie projektów technicznych, projektowanie szkła 
i produktów szklanych, projektowanie instalacji i urządzeń 
przemysłowych, usługi projektowania przestrzeni handlu 
detalicznego, projektowanie i opracowywanie nowych 
produktów, projektowanie i opracowywanie produktów 
konsumenckich, wzornictwo przemysłowe i projektowanie 
graficzne, projektowanie opakowań na rzecz osób trzecich, 
projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, usłu-
gi doradcze związane z projektowaniem budynków, pro-
jekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrz-
nych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych 
i budowlanych, usługi w zakresie architektury i projekto-
wania wnętrz, usługi projektowania dotyczące elementów 
do krycia dachów, usługi w zakresie projektowania układu 
pomieszczeń biurowych, świadczenie usług w zakresie 
projektowania wnętrz statków, usługi w zakresie projekto-
wania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie pro-
jektowania wystroju wnętrz domowych, usługi w zakresie 
projektowania dotyczące wnętrz sklepów, projektowanie 
i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania 
energią, projektowanie i testowanie w zakresie opracowy-
wania nowych produktów, usługi projektowania technicz-
nego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, 
opracowanie projektów technicznych w zakresie równo-
ważenia emisji dwutlenku węgla [offset CO2], prowadzenie 
badań i opracowywanie projektów technicznych związane 
z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, udzielanie 
informacji związanych z badaniami i opracowaniami pro-
jektów technicznych dotyczących wykorzystywania natu-
ralnych źródeł energii, 45 zarządzanie prawami autorskimi, 
zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysło-
wej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz 
osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie własności 
przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej, 
licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, 
licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjono-
wanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie za-
stosowań patentowych, licencjonowanie znaków towaro-
wych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie 
w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności 
przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjono-
wanie, ochrona praw autorskich, ochrona własności inte-
lektualnej, doradztwo związane z ochroną praw autorskich, 

doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, 
doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, usłu-
gi związane z ochroną własności przemysłowej, doradztwo 
związane z ochroną patentową.

(210) 490915 (220) 2018 09 25
(731) AXPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) cerumex
(510), (511) 3 preparaty, środki, wyroby kosmetyczne 
do uszu w postaci płynu, aerozolu, emulsji, roztworu, zawie-
siny, kremu, kropli, maści, proszku, żelu, pręcika (patyczka) ko-
smetycznego albo tamponu jako nośnika preparatu kosme-
tycznego, 5 leki, preparaty farmaceutyczne do uszu w posta-
ci płynu, aerozolu, emulsji, roztworu, zawiesiny, kremu, kropli, 
maści, proszku, żelu, pręcika (patyczka) albo tamponu jako 
nośnika preparatu farmaceutycznego.

(210) 491105 (220) 2018 09 28
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONIEC Z PĘKNIĘCIAMI I KRZYWYMI ROGAMI NA 

PŁYTACH GIPS-KARTON

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, ma-
skowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalo-
wych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, 
preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pa-
sta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje do PCV, płyn 
czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe, kleje uszczelniają-
ce, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farb i lakierów, 2 impregnaty 
do drewna i barwiące, powłoki ochronne do dachów jako far-
by, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochron-
ne na podłogi, powłoki ochronne do wykańczania mebli, po-
włoki ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe 
do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, 
8 czerpaki z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki 
ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką 
do tapetowania, szpachle do tapetowania, sznurki treserskie, 
sznurki treserskie z kredą, sznur murarski, żyłka murarska, mie-
szadła budowlane, mieszadła ręczne, kielnie murarskie, kielnie 
kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbko-
wane, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, suw-
miarki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice wodne, łaty 
murarskie, obcinaki do rur miedzianych, czyściki do miedzi, 
nożyce do rur z tworzyw sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, 
młotki do glazury, otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, 
piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy gla-
zurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spo-
inowania płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, 
wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: 
wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, 
kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze 
otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki 
podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antyko-
rozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace 
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plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, 
pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac 
z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, 
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie 
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, 
zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywa-
cze i zszywki tapicerskie, odsysacze do cyny, 16 taśmy papiero-
we, taśmy pakowe zabezpieczające, taśmy klejące, worki 
na śmieci, ręczniki papierowe, tektura falistą tektura falista 
w rolkach, folia stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkową 
naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie 
z rączką, walki malarskie specjalne do narożników, do rur, 
do pasków, do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek 
z rączką plus zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek z rącz-
ką wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, 
z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie 
specjalne z kuwetą do malowania narożników, do malowania 
krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki 
do wałków malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus 
wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus ta-
śma malarską zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką 
plus taśma malarską zestawy malarskie: kuweta plus wałek 
z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki 
i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki 
plus mieszadełko, pędzie malarskie, zestawy pędzli malarskich, 
rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, pudła kartonowe, 
zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, 17 folie ma-
larskie o przeznaczeniu budowlanym, folie metalowe izolacyj-
ne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izola-
cyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budow-
nictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, 
taśmy przylepne i samoprzylepne nie do użytku domowego, 
medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien 
i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, taśmy malarskie, 
taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, taśmy ma-
larskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe 
do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy 
suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucznego do stosowa-
nia w pracach budowlanych, tynki do izolacji akustycznej 
i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, folie izolacyj-
ne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w bu-
downictwie, węże ogrodnicze do podlewania, uszczelki 
okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki 
niemetalowe do węży, membrany uszczelniające niemetalo-
we, membrany wodoodporne z gumy, kit sanitarny, taśmy te-
flonowe, pierścienie uszczelniające do wody i gazu, taśmy 
uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy 
do lutowania rur miedzianych, zawierające lutownicę i lut, ta-
śmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbro-
jącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach 
budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane 
do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z two-
rzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gipso-
wo-kartonowych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw 
naturalnych lub mieszanych do zastosowań budowlanych, ta-
śmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy 
z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac bu-
dowlanych, taśmy z celulozy, z wiskozy, z fizeliny, z bawełny 
stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic 
przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, 
w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach 
murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren sto-
sowane w budownictwie, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-
-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-kartono-
wych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, 
taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, ta-
śmy uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, 

metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, 
taśmy dekarskie, siatki szklane do celów budowlanych, folie 
z agrowłókniny, taśmy budowalne w rolkach, folia okienna sa-
moprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy do łączenia płyt 
budowlanych, płyt gipsowo- kartonowych, płyt sufitowych, 
siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spo-
inowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipso-
wo- kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych 
stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucz-
nych i materiałów kompozytowych stosowane w budownic-
twie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucz-
nych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżeni tekstylnym 
lub bawełnianym lub wiskozowym do użytku w budownic-
twie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy 
niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy 
ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane 
w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliure-
tanowe, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, wełna 
mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, 
19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe 
niemetalowe kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrz-
nych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne, 
wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowla-
ne, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe ele-
menty konstrukcyjne, dźwigary niemetalowe, rusztowania 
niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbro-
jenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty bu-
dowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe ele-
menty dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne da-
chów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, 
niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki nie-
metalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, filc dla bu-
downictwa, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powło-
kowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy 
szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe 
gotowe do użytku, czerpaki, masy szpachlowe i gładzie 
do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użyt-
ku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, masy szpa-
chlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy 
szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt 
z perlitu, gips budowlany, gips szpachlowy, kątownice budow-
lane niemetalowe, kątownice nastawne niemetalowe, masy 
spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, nieme-
talowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipso-
wo- kartonowymi, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, 
taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w bu-
downictwie, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rol-
kach dla budownictwa, tektura budowlana, masy gipsowe 
zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne 
gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-
-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaiko-
we, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, 
tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, 
tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, 
prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, 
tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfal-
towa, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipso-
wo- włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty 
cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity 
wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na pod-
łogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty bu-
dowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty 
sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, 
masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, szczotki druciane, 
cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, 
szczotki doczołowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropia-
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nowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, rury kominowe 
i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, zaprawy i szpachlówki 
do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, folie malar-
skie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, styropian, 
papa, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane stoso-
wane w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły siliko-
nowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, 
pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki 
komórkowe, bloczki Ytong, płytki szamotowe, płytki kominko-
we, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórko-
wego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, 
styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian funda-
mentowy, styropian wodnoodporny, wełna mineralna, siatki 
zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów 
budowlanych, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca 
do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wy-
lewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, 
profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe 
niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, ką-
towniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile nieme-
talowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do docie-
pleń, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa 
wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny kar-
piówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, 
dachówka glinianą membrany dachowe, kalenice, mocowania 
pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, ryn-
ny dachowe, wloty, mufy, kolanka trójniki, narożniki i osadniki 
rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory 
rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, 
kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy na-
prawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw 
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, 
membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów as-
faltowe, obudowy na kaloryfery, 20 pojemniki niemetalowe 
oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropia-
nowych, łączniki do okien, łączniki gwintowe, kółka zapasowe 
do gilotyny, przyssawki do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny 
dystansowe, osłony rewizyjne niemetalowe, kołki do termo-
izolacji, kołnierze do kołków, 22 worki na odpady, worki 
na gruz, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych, pakuły 
lniane, sznury ogniotrwałe, płachty z tworzyw sztucznych, 
z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań budowla-
nych, płachty z włókniny polipropylenowej, płachty z włókni-
ny, płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywa-
nia prac budowlanych, płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, ba-
wełny stosowane do prac budowlanych, siatki maskujące, 
35 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje 
importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynko-
we, badanie rynku, marketing, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów 
w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów re-
klamowych, zapewnienia platform internetowych dla nabyw-
ców i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów 
internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi 
towarami, takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysło-
wych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek 
ściennych, kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, 
kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, ługi epok-
sydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne 
do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu 
i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt 
gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje 
do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje 
do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, 

kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, 
uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelnia-
cze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, 
do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt 
gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania 
podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, 
środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki gruntujące 
epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, 
farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu, 
rozpuszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, impre-
gnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby we-
wnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, 
farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki 
do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb 
i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, 
środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier 
ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, pły-
ny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zapra-
wy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy 
do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, wę-
giel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, pod-
pałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary 
samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe 
materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne 
dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, 
metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe 
łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, 
belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria 
metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia da-
chowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut nacią-
gowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji su-
chej zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoździe, 
kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, 
kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe 
metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, okucia 
metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe metalo-
we, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane, złączki 
metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki metalowe 
do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalowe, przewo-
dy wodociągowe metalowe, profile sufitowe metalowe, wie-
szaki metalowe, łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian 
i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, 
narożniki aluminiowe, profile metalowe do dociepleń, narożni-
ki z siatką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tyn-
ków, listwy podtynkowe metalowe, siatka tynkarska, siatka 
zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne, rolety 
zewnętrzne metalowe, rurociągi metalowe, rury metalowe, 
rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłuża-
cze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe 
i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogro-
dzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, 
pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i zamknięcia 
metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, rynny meta-
lowe, pręt, ramy zbrojące i wzmacniające konstrukcję, kształtki 
metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, 
ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki 
metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalo-
we, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, 
łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki 
łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hut-
nicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe 
do okien, siatki rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe meta-
lowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy 
i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki 
metalowe do przechowywania drobnego sprzętu budowla-
nego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub me-
chanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części 
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maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty 
szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, 
elektrody urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, 
świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory kla-
powe, koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe, lu-
townice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne, 
mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym, 
noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia płyt 
styropianowych, ostrzałki elektryczne, urządzenia elektryczne 
do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne do cięcia 
płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malarskie, 
bezpowietrzne pompy tłokowe, piły - części maszyn, piły łań-
cuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do wytłaczania 
masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pisto-
lety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, 
pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, 
podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki 
maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, 
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, spa-
warki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lu-
townice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lutow-
nicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, 
świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mecha-
niczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do pod-
noszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przecinarki 
do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młotowiertar-
ki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty wyburze-
niowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki ką-
towe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, 
wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneu-
matyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do suchej za-
budowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wyrzynarki elek-
tryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki sie-
ciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, 
pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elek-
tryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, 
pilarki stołowe do drewna, urządzenia wielofunkcyjne 
do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcuchowe 
spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifier-
ki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki 
wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szli-
fierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szli-
fierki do polerki, strugi, strugi stołowe, frezarki, szlifierki proste, 
odkurzacze warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurza-
cze uniwersalne, agregaty prądotwórcze proste, agregaty prą-
dotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne, tokarki 
do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podno-
śniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne, 
wyciągarki elektryczne, prostowniki, przewody rozruchowe, 
kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety 
do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice, 
wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze pneu-
matyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do na-
dmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, re-
gulatory ciśnienia, zawory, filtry, spawarki inwertorowe, spa-
warki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty 
spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzę-
dzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie 
mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurni-
cze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, ko-
siarki elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatycz-
ne, kompresory, pompki do pompowania kół, maszyny ogrod-
nicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria 
do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, 
wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki na-
rzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, regały narzę-
dziowe, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, 

tarcze cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i me-
talu, frezy, mieszadła, ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, 
uchwyty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, 
ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, 
frezy, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe 
plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przezna-
czeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, 
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów, 
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylono-
we, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, 
klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy 
nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grze-
chotką w skrzynce narzędziowej, adaptery do nasadek, reduk-
cje do kluczy nasadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, 
przedłużki do nasadek, przedłużki do bitów, przedłużki do na-
sadek z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, klucze oczko-
we, klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy 
oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy kluczy oczko-
wych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze płasko nasa-
dowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki 
sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki dłu-
gie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spline na nasadce, 
końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe 
na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw na-
sadek Torx z otworem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek 
imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamome-
tryczne, klucze imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestaw kluczy 
Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół, klucze 
do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze 
oczkowe dwustronnie otwarte, klucze do świec, klucze trzpie-
niowe krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebi-
te, klucze hydrauliczne do perlatora. klucze hydrauliczne na-
stawne, klucze hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne 
do rur nastawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do ło-
żysk, kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki 
ślusarskie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki sto-
larskie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzu-
towe, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, 
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe 
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów 
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki 
z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, 
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wydłu-
żone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce do izola-
cji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersal-
ne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, 
szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, 
szczypce nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcó-
wek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli mie-
dzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, zagi-
narki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice boczne, 
nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki, 
zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, przymiary 
liniowe suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kąto-
mierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, ką-
towniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, 
taśmy miernicze, szczelinomierze, poziomice, poziomice elek-
troniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, 
lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detek-
tor laserowy, termodedektor, statywy do urządzeń lasero-
wych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, 
kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta płaski 
do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw 
dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, 
strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza do strugów, ściski 
stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski spręży-
nowe C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, 
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rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do monta-
żu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, 
komplet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszy-
wacze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mecha-
niczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa do spawania opa-
larką, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki do rur miedzia-
nych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezowym, 
noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas, 
ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże specjalne 
z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet z ostrzem 
okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże 
do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, 
nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, no-
życe proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte 
lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny 
mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe 
do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety la-
kiernicze ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakierni-
cze, piły ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, 
narzędzia ręczne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze 
szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze 
do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice 
w zestawie, wiertła otwornice do drewna w zestawie, wiertła 
otwornice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła do me-
talu, wiertła do betonu, kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, 
wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, gwoździe, 
śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły 
grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, pojedyn-
czo i w zestawach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drew-
na, pilniki do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki 
do ostrzenia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski 
do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wier-
tła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze o na-
pędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, po-
ziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety malar-
skie, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, wi-
dły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia do nakłada-
nia kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki 
uciosowe do cięcia pod kątem, zestaw piła plus skrzynka 
uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania pianki PU, pi-
stolety do dozowania kleju, wkłady klejowe do pistoletu, obcę-
gi do zaciskania profili do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, 
kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzy-
żowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty do wkrętaków, rę-
kojeść do grotów, wkrętaki do prac elektrycznych, młotki róż-
nego przeznaczenia stalowe, młotki gumowe, pilniki różnego 
rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilników, uchwyty z przy-
ssawką, gwintowniki, narzynki, wiertarki ręczne, ostrze do wy-
rzynarek, ostrza do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowi-
ce robocze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, 
zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, 
przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojenio-
wych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, 
siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki 
do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty 
z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, 
narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręcz-
ne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gip-
sowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w pły-
tach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił 
do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica, piła 
kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do me-
talu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do G-K, 
piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, 
piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe, 
brzeszczoty do pił, brzeszczoty z zestawy kluczy imbusowych, 
zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, 

przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojenio-
wych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, 
siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki 
do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty 
z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, 
narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręcz-
ne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gip-
sowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w pły-
tach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił 
do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica, piła 
kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do me-
talu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do G-K, 
piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, 
piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe, 
brzeszczoty do pił, brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty płyt 
kabłąkowych, strugi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-
-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania koł-
ków w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi 
do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowla-
nych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki do kotew 
chemicznych, pręty gwintowane, wyciory do czyszczenia 
otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzym-
skie, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, kausze, zaciski, 
klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki, krętliki, opaski za-
ciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromo-
wa, rury rynnowe metalowe, alarmy, alarmy antywłamaniowe, 
alarmy pożarowe, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, 
wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze lase-
rowe, wagi, wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody 
elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne 
urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable 
elektryczne, włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki 
do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zesta-
wy włączników elektrycznych, diody do podświetlania, ściem-
niacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki 
do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony 
do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfiko-
wane, pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, za-
ciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza 
elektryczne, odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochron-
ne, szelki bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, 
przyłbice spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary 
ochronne, gaśnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, 
radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowni-
ki, okulary przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odbla-
skowe, próbniki elektryczne, tablice informacyjne podświetla-
ne, odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski 
ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, ma-
ski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, 
nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne ogrodo-
we, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, 
żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, oświetle-
nie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, 
lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy budowlane 
- świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki, apa-
ratura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców centralne-
go ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego 
ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, wymienniki 
ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, przewody 
i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, ka-
biny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje kli-
matyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze, krany, 
lampy oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, 
podgrzewacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi 
wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki cie-
pła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, gril-
le i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka 
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do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transpor-
towe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transportowych, 
nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe, po-
krowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samo-
chodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samo-
chodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki 
samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monter-
skie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic reje-
stracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy 
najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy roz-
rządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejo-
we, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy pakowe zabez-
pieczające, taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki papierowe, 
tektura falista, tektura falista w rolkach, folia stretch w rolkach, 
folia ochronna bąbelkowa, naklejki na szyby pojazdów, wałki 
malarskie, wałki malarskie z rączką, walki malarskie specjalne 
do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malarskie 
kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski kuweta 
plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórzane, rozeto-
we, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zesta-
wy malarskie specjalne z kuwetą do malowania narożników, 
do malowania krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie 
mini, rączki do wałków malarskich, zestawy malarskie: kij plus 
rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek 
z rączką plus taśma malarska, zestawy malarski: kuweta plus 
wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta 
plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta 
plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka 
plus trzy wałki plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy 
pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, 
folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw 
sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izola-
cyjny, taśmy przylepne do użytku w budownictwie, taśmy sa-
moprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne 
i samoprzylepna nie do użytku domowego, medycznego lub 
biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy nie-
metalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy 
malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym 
przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izo-
lowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie, 
worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach bu-
dowlanych, worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji 
akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, 
taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochron-
ne, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyj-
ne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze 
do podlewania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki 
okienne w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe 
materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, ką-
towniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych 
w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrz-
nych i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, 
siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalo-
we, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, 
niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, 
młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalowe, 
rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki nieme-
talowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalo-
we płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończe-
niowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyj-
ne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończe-
niowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki 
niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy 
do przycinania tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe 
z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, 
sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, 

sznur murarski, żyłka murarska, filc dla budownictwa, materia-
ły wiążące do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt 
bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, 
ochronne i barwiące, membrany izolacyjne do celów budow-
lanych, panele prefabrykowanych ścianek działowych, kubki 
do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, masko-
wania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych 
dla budownictwa, masy szpachlowe używane do prac bu-
dowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła bu-
dowlane, mieszadła ręczne, pojemniki do celów budowla-
nych, kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie 
fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlo-
we i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie go-
towe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, 
preparaty do renowacji dachów, powłoki ochronne do da-
chów, masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie 
na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gła-
dzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips bu-
dowlany, gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, 
taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, po-
ziomnice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty 
murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między 
płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gip-
sowymi i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty 
do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, 
uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody 
i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniają-
ce, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anareobowe, 
lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty 
do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie 
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzy-
wa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy 
z polichlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, 
taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mie-
szanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy 
i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mie-
szanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty z włók-
niny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pasty pośli-
zgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, taśmy 
i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania 
prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, 
bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów 
i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, 
w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, 
w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, taśmy ostrzegaw-
cze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-karto-
nowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, 
taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy 
ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy 
uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, me-
talową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, ta-
śmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy folie budow-
lane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny 
w rolkach, tektura budowlana izolacyjna, folia okienna samo-
przylepna w rolkach, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe 
ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszyno-
we, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszy-
nowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akry-
lowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaiko-
we, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, 
tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy 
niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, pa-
pier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna, 
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki ścier-
ne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski ścier-
ne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny, wełna 
stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w bu-
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downictwie, papa, asfaltową płyty gipsowe, płyty gipsowo-
-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe 
wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane 
z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty na ściany 
i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, 
płyty ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wy-
trzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTG, płyty 
specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, profile taraso-
we niemetalowe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt bu-
dowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt 
sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, ta-
śmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipso-
wych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kom-
pozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, ta-
śmy i folie z tworzyw sztucznych i materiałów kompozyto-
wych stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kom-
pozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tek-
stylnymi, strzyżeni tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozo-
wym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe 
ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne 
stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe 
i z tworzyw sztucznych, stosowane w budownictwie, masy 
gruntujące, masy szpachlowe, gips, obcinaki do rur miedzia-
nych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw, gilotyny 
do cięcia glazury, kółka zapasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi 
do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus pilnik 
jako zestaw, wycinarki do glazury, piła wolframowa do glazury, 
przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek 
gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, 
poziomnica do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki gla-
zurnicze, kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne 
do mocowania płytek, listwy do klinkieru, Zgarniacze wody, 
osłony rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wyle-
wek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą 
rajberka zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze 
tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skro-
baki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczo-
łowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty 
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na da-
chy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury kominowe i ko-
minkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne na ka-
loryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki 
ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, 
zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, 
pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną 
z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykła-
dziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fu-
gowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki poliuretanowe, 
folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, 
styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy 
drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemeta-
lowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki 
ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betono-
we, bloczki komórkowe, bloczki Ytong, płytki szamotowe, 
płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z be-
tonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, 
keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styro-
pian fundamentowy, styropian wodnoodporny, wełna mine-
ralna, siatka podtynkowa, kołki do termo izolacji, kołnierze 
do kołków, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do sty-
ropianu i siatki, kleje montażowe, kleje uszczelniające, szpachle 
powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, 
szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, 
multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki 
naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, po-
sadzki epoksydowe, zdzierała aluminiowe do płyt gipsowo- 
kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe 

niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, 
profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do pro-
fili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do do-
ciepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafo-
nia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, papa 
podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont 
bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, 
płyty z PVC, dachówka glinianą membrany dachowe, kalenice, 
mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, pla-
stikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka trójniki, narożni-
ki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania 
i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki od-
wodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki plasti-
kowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, drabiny 
drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza meblowe 
niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, 
wsporniki drewniane, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły 
do tapetowania, tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjaz-
dy drewniane, płyty, deski podesty tarasowe, domki altany, 
wiaty, markizy, maty, osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, 
parasole, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, meble tara-
sowe, budy, karmiki, drzwi wejściowe drewniane, drzwi go-
spodarcze drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, 
opaski maskujące, okna z PCV, okna drewniane okna dachowe, 
świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki 
rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, 
kotwy drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki 
drewniane, szczotki, szczotki czyszczące do rur o różnych śred-
nicach, wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżnio-
we z pompką, pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, 
konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, 
donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zra-
szaczy, wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije tele-
skopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, 
wiadra z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła 
segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki 
składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, 
szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, 
zestawy szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania kije 
drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe 
z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąb-
kowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy 
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki do ce-
lów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy trans-
portowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, podkład-
ki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne, czapki 
ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, 
skarpety.

(210) 491106 (220) 2018 09 28
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOP CRACKS AND CURVED CORNERS  

ON PLASTERBOARDS
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(531) 18.07.01, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, ma-
skowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalo-
wych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobo-
we, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje 
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe, kleje 
uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farb i lakierów, 
2 impregnaty do drewna i barwiące, powłoki ochronne 
do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, 
preparaty ochronne na podłogi, powłoki ochronne do wy-
kańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki i na beton, 
żywice epoksydowe do powlekania podłóg, kalafonia, spo-
iwa do farb i lakierów, 8 czerpaki z rączką, młotki murarskie, 
młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, 
rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapeto-
wania, sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur mu-
rarski, żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręcz-
ne, kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie 
fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miar-
ki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne 
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinaki do rur 
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw 
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury, 
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, piła wolframowa 
do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugow-
nica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania płytek, 
zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek kolczasty 
z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kiel-
nia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka, kółka 
do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki 
druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe 
z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, 
pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plasti-
kowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, 
pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac 
z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, 
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie 
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, 
zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywa-
cze i zszywki tapicerskie, odsysacze do cyny, 16 taśmy papie-
rowe, taśmy pakowe zabezpieczające, taśmy klejące, worki 
na śmieci, ręczniki papierowe, tektura falistą tektura falista 
w rolkach, folia stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkową 
naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie 
z rączką, walki malarskie specjalne do narożników, do rur, 
do pasków, do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek 
z rączką plus zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek z rącz-
ką wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, 
z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie 
specjalne z kuwetą do malowania narożników, do malowania 
krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki 
do wałków malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus 
wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus ta-
śma malarską zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką 
plus taśma malarską zestawy malarskie: kuweta plus wałek 
z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wał-
ki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy 
wałki plus mieszadełko, pędzie malarskie, zestawy pędzli ma-
larskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, pudła 
kartonowe, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, 
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, folie metalo-
we izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użyt-
ku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w bu-
downictwie, taśmy przylepne i samoprzylepne nie do użytku 

domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelnia-
jące do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, ta-
śmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budow-
nictwie, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, 
taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe 
stosowane przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucz-
nego do stosowania w pracach budowlanych, tynki do izola-
cji akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniają-
ce, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna 
do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewa-
nia, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe 
do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany uszczelnia-
jące niemetalowe, membrany wodoodporne z gumy, kit sani-
tarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczelniające do wody 
i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniają-
ce, zestawy do lutowania rur miedzianych, zawierające lutow-
nicę i lut, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego ma-
teriału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane 
w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) 
używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucz-
nych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania 
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy z tworzyw sztucznych, 
z tworzyw naturalnych lub mieszanych do zastosowań bu-
dowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy 
z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wy-
konywania prac budowlanych, taśmy z celulozy, z wiskozy, 
z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy 
z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpa-
chlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wa-
piennych, w zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i za-
bezpieczające teren stosowane w budownictwie, taśmy łą-
czeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe 
do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amorty-
zujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, 
taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy 
z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z oło-
wiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki szklane 
do celów budowlanych, folie z agrowłókniny, taśmy budowal-
ne w rolkach, folia okienna samoprzylepna w rolkach, nieme-
talowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo- 
kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla 
budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych 
oraz płyt gipsowych i gipsowo- kartonowych, folie i taśmy 
z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, 
folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozyto-
wych stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kom-
pozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami 
tekstylnymi, strzyżeni tekstylnym lub bawełnianym lub wi-
skozowym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe 
ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyj-
ne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe 
i z tworzyw sztucznych, stosowane w budownictwie, powło-
ki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące 
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włók-
na szklanego do celów izolacyjnych, 19 niemetalowe materia-
ły budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w for-
mie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych 
i wewnętrznych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, 
łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby 
dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, 
dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity nie-
metalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla 
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, 
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalo-
we elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowla-
ne elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokry-
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cia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, li-
stwy niemetalowe, filc dla budownictwa, masy bitumiczne, 
grunt bitumiczny, masy powłokowe, panele prefabrykowa-
nych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac 
budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, czerpaki, 
masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlo-
we i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - 
szpachle dekarskie, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipso-
we i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt 
gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, 
gips szpachlowy, kątownice budowlane niemetalowe, kątow-
nice nastawne niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania 
przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami bu-
dowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo- kartonowymi, pa-
sty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy ostrzegawcze 
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, folie 
budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach dla budow-
nictwa, tektura budowlana, masy gipsowe zbrojone, tynki 
gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne 
i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręcz-
ne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki ze-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki ze-
wnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefa-
brykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, tworzy-
wa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, 
płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo- 
włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty 
cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufi-
ty wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty 
na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty 
budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, 
płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe nieme-
talowe, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, szczotki 
druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe 
z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kartonowo-gipsowe, 
płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, 
rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, zapra-
wy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucz-
nych, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomiesz-
czenia, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty drewniane i li-
stwy drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery nie-
metalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, 
pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki 
betonowe, bloczki komórkowe, bloczki Ytong, płytki szamo-
towe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyj-
ne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wap-
no, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogo-
wy, styropian fundamentowy, styropian wodnoodporny, 
wełna mineralna, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych 
wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przy-
okienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhy-
drytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, 
wylewki samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, 
wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian 
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnico-
wych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, naroż-
niki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty zbrojar-
skie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny 
w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty 
z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka glinianą membrany da-
chowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynno-
we spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolan-
ka trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki ryn-
nowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnienio-
we, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka stu-
dzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w bu-

downictwie, siatki ochronne przeciw owadom niemetalowe, 
membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe 
z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy 
na kaloryfery, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, nie-
metalowe kołki do instalacji płyt styropianowych, łączniki 
do okien, łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, 
przyssawki do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, 
osłony rewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnie-
rze do kołków, 22 worki na odpady, worki na gruz, plandeki 
ochronne z tworzyw sztucznych, pakuły lniane, sznury ognio-
trwałe, płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych 
i mieszanych do zastosowań budowlanych, płachty z włókni-
ny polipropylenowej, płachty z włókniny, płachty z włókna 
szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowla-
nych, płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane 
do prac budowlanych, siatki maskujące, 35 telemarketing, 
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-ekspor-
towe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku, 
marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach handlo-
wych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, za-
pewnienia platform internetowych dla nabywców i sprze-
dawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, do-
radztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowa-
dzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów interneto-
wych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, 
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, im-
pregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, 
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje ter-
motopliwe, akryle, renowatory do silikonu, ługi epoksydowe, 
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do re-
nowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkie-
ru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-
-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje do płyt gip-
sowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, 
kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewa-
cje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze 
dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliureta-
nowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do grunto-
wania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-
-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg 
i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hy-
droizolacyjne jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksy-
dowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby 
w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu, roz-
puszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, impregna-
ty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne 
hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby 
do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, 
lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, 
pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki 
czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny 
szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny 
i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zapra-
wy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy 
do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, wę-
giel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, pod-
pałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary 
samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe 
materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne 
dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, 
metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe 
łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalo-
we, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boaze-
ria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia 
dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut na-
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ciągowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji 
suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoź-
dzie, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownic-
twa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady komi-
nowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, 
okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe 
metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane, 
złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki 
metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalo-
we, przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe me-
talowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe metalowe, profi-
le do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili 
ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe 
do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, na-
rożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe, 
siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy 
i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi 
metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe, rusztowa-
nia aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki 
remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowla-
ne bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny me-
talowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy 
stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe, pro-
file aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące 
i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe konstrukcyj-
ne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, za-
wiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki 
metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączenio-
we metalowe, wsporniki metalowe, łączniki metalowe, 
drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalo-
we, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria 
do drzwi metalowe, akcesoria metalowe do okien, siatki rol-
no-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalo-
we ocynkowane, drut metalowy, bramy i furtki metalowe, 
skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe 
do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, narzę-
dzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, 
końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palni-
ki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszy-
ny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urzą-
dzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry, gwin-
townice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe, koła 
pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe, lutownice 
gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne, mie-
szalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym, noże 
elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia płyt sty-
ropianowych, ostrzałki elektryczne, urządzenia elektryczne 
do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne do cięcia 
płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malarskie, 
bezpowietrzne pompy tłokowe, piły - części maszyn, piły łań-
cuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do wytłaczania 
masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pisto-
lety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, 
pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, 
podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki 
maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, 
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, spa-
warki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lu-
townice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lutow-
nicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, 
świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mecha-
niczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie 
do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przeci-
narki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młoto-
wiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty 
wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, 
wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki aku-

mulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, 
wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe 
do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wy-
rzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, 
wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, mini-
pilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elek-
tryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatoro-
we, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia 
wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, 
piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce 
do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscyla-
cyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne aku-
mulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifier-
ki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, frezarki, 
szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze prze-
mysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze 
proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów 
elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośniki 
słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, 
wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, prostowniki, prze-
wody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezole-
jowe, pistolety do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, 
smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, 
klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pisto-
lety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnie-
niowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, spawarki inwertoro-
we, spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półauto-
maty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, 
narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o na-
pędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia 
glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia pły-
tek, kosiarki elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki pneu-
matyczne, kompresory, pompki do pompowania kół, maszy-
ny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i ak-
cesoria do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie 
ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, 
skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, re-
gały narzędziowe, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części 
narzędzi, tarcze cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki 
do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki do wierteł, ze-
stawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, tarcze do krąż-
ków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako 
części narzędzi, frezy, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, 
kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o spe-
cjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalo-
we, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe 
do przewodów, uchwyty montażowe do rur, opaski ślimako-
we, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, 
gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasa-
dowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw 
kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, 
adaptery do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, po-
krętła do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasadek, prze-
dłużki do bitów, przedłużki do nasadek z przegubem, grze-
chotki, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płasko-oczko-
we, zestawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze oczko-
we odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obu-
stronnie odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastaw-
ne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki 
uniwersalne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx 
na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sześcio-
kątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw 
nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otwo-
rem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, 
zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze 
imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do fil-
trów, klucze sześciokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyża-
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ków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe 
dwustronnie otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe 
krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klu-
cze hydrauliczne do perlatora. klucze hydrauliczne nastawne, 
klucze hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur 
nastawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, 
kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusar-
skie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolar-
skie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzuto-
we, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, 
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe 
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów 
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki 
z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, 
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wydłu-
żone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce do izo-
lacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwer-
salne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, 
szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, 
szczypce nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcó-
wek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli 
miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, 
zaginarki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice 
boczne, nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, 
wybijaki, zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, 
przymiary liniowe suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, ką-
towniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki 
nastawne, kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, 
miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, poziomice, 
poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice la-
serowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, la-
sery rotacyjne, detektor laserowy, termodedektor, statywy 
do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościo-
mierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspek-
cyjne, dłuta płaski do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, 
zestaw dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia 
dłut, zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków 
ostrza do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolar-
skie śrubowe, ściski sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolar-
skie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, 
zestaw rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do pane-
li, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywa-
cze ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze 
tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termicz-
ne, spoiwa do spawania opalarką, dysze do opalarek, klucze 
do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, 
noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamy-
wanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza 
odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, 
do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże 
do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrą-
głe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia 
blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wy-
ciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce 
monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej, 
obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaci-
skacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze 
ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły 
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia 
ręczne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, 
tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tar-
cze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, 
wiertła otwornice do drewna w zestawie, wiertła otwornice 
do betonu z wolframem w zestawie, wiertła do metalu, wier-
tła do betonu, kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, 
zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, 
kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły 

grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, pojedyn-
czo i w zestawach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki 
do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników, ściski stolar-
skie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze, druty spawal-
nicze, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski 
masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia 
glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, 
mieszadła, poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, 
kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpa-
dle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządze-
nia do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styro-
pianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod kątem, zestaw piła 
plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania 
pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkłady klejowe do pi-
stoletu, obcęgi do zaciskania profili do płyt gipsowo-kartono-
wych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, 
wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty 
do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac elek-
trycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gu-
mowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilni-
ków, uchwyty z przyssawką, gwintowniki, narzynki, wiertarki 
ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, stojaki 
i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, zestawy 
kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spi-
nające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki 
prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki 
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, 
grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpa-
dla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarnia-
cze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopat-
ki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły 
do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania 
otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne 
do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła 
do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły 
ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, 
piły ramowe, piły do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, 
skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, 
piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty 
z zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, 
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, 
wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, 
przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki 
do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzo-
nek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwa-
cze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, mo-
tyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce 
ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy 
do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, 
piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do me-
talu, piła do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, 
piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbiet-
nice, piły ramowe, piły do G-K, piły otwornice, skrzynki ucio-
sowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betono-
wych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzesz-
czoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych, strugi, 
uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, 
otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków w płytach 
gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli 
podłogowych, wyciskacze mas budowlanych, końcówki mie-
szające, tuleje siatkowe, szpilki do kotew chemicznych, pręty 
gwintowane, wyciory do czyszczenia otworów, pompki 
do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie, haki, karabiń-
czyki, bloczki, pierścienie, kausze, zaciski, klamry, złączki, sze-
kle, napinacze, zawleczki, krętliki, opaski zaciskowe metalowe, 
blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe 
metalowe, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy pożaro-
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we, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze 
nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, 
wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody elektryczne, 
przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, 
włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd 
elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włącz-
ników elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, 
plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, 
plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączni-
ków, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pa-
chołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski prze-
wodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, 
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki 
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice 
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, ga-
śnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samo-
chodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary 
przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, 
próbniki elektryczne, tablice informacyjne podświetlane, 
odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski 
ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, ma-
ski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, 
nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne ogrodo-
we, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, 
żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, oświetle-
nie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, 
lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy budowlane 
- świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki, 
aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców cen-
tralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego 
ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, wymienniki 
ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, przewody 
i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, 
kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje 
klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze, 
krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępo-
we, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wy-
ciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki 
ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, 
grille i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka 
do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transpor-
towe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transporto-
wych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe, 
pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła sa-
mochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki sa-
mochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, ba-
gażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze 
monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki 
tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holowni-
cze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, 
pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, fil-
try olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy pakowe 
zabezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki pa-
pierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach, folia stretch 
w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki na szyby pojaz-
dów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, walki malarskie 
specjalne do narożników, do rur, do pasków, do okien, zesta-
wy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw 
malarski kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne 
skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet 
malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malo-
wania narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, 
zestawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy 
malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuwe-
ta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarski: 
kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy ma-

larskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy ma-
larskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: 
kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, pędzle 
malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malar-
skich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, 
folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyj-
ne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budow-
nictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, 
taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, 
medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien 
i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe ta-
śmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy 
malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy pianko-
we do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane 
przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucznego do sto-
sowania w pracach budowlanych, worki na odpady, worki 
na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy malar-
skie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyjne, 
folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki ochronne z tworzyw 
sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budow-
nictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne prze-
ciw owadom, uszczelki okienne w rolce i cięte, pojemniki 
na odpady, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łą-
czeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych 
i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, ką-
towniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do in-
stalacji płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki nie-
metalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumicz-
ne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy kon-
strukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, 
młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony 
do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalo-
we, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia nie-
metalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, 
tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy da-
chów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, nieme-
talowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe 
podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla 
budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania ta-
pet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do ta-
petowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki traser-
skie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, sznur murarski, 
żyłka murarska, filc dla budownictwa, materiały wiążące 
do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, 
masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne i bar-
wiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych, panele 
prefabrykowanych ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje 
na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztyw-
niania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budow-
nictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, 
masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, 
mieszadła ręczne, pojemniki do celów budowlanych, kielnie 
murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, raj-
berki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe i gła-
dzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe 
do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, pre-
paraty do renowacji dachów, powłoki ochronne do dachów, 
masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie 
na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe 
i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips 
budowlany, gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwija-
ne, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, 
poziomnice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty 
murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między 
płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami 
gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty 
do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, 
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uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody 
i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniają-
ce, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anareobo-
we, lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty 
do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie 
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzy-
wa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy 
z polichlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, 
taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mie-
szanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy 
i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mie-
szanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty z włók-
niny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pasty po-
ślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, taśmy 
i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania 
prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeli-
ny, bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akryla-
nów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlo-
wej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapien-
nych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, taśmy 
ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt gipso-
wo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-karto-
nowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustycz-
ne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, 
taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką aluminio-
wą, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabu-
dowy, taśmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy folie 
budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc 
ochronny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna, folia 
okienna samoprzylepna w rolkach, masy gipsowe zbrojone, 
tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe 
ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapien-
ne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki 
zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki ze-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki ze-
wnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefa-
brykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier 
ścierny w arkuszach, papier ścierny w rolkach, siatka ścierna 
w arkuszach, paca ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze 
ścierne na rzep, krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze 
ścierne, filc polerski, dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki 
do szlifowania, filc ścierny, wełna stalowa, miotły stalowe, 
tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfal-
tową płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipso-
wo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, pły-
ty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany 
i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty 
na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty 
budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, 
płyty akustyczne, płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, 
taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemeta-
lowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, 
płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy 
niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania pły-
tek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartono-
wych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz baweł-
ny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw 
sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane w bu-
downictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw 
sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżeni tek-
stylnym lub bawełnianym lub wiskozowym do użytku w bu-
downictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownic-
twa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budow-
nictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, 
stosowane w budownictwie, masy gruntujące, masy szpa-
chlowe, gips, obcinaki do rur miedzianych, czyściki do miedzi, 
nożyce do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka za-

pasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do gla-
zury, otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki 
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do gla-
zury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurni-
czy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica do fug, 
paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, kliny dy-
stansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania 
płytek, listwy do klinkieru, Zgarniacze wody, osłony rewizyjne 
ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazur-
nicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mie-
szadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciska-
cze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skro-
baki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kar-
tonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, po-
włoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, 
kominki i wkłady kominowe, rury kominowe i kominkowe, 
powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne na kaloryfery, 
na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki ochronne 
na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy 
i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace 
styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną 
z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykła-
dziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fu-
gowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki poliuretanowe, 
folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, 
styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy 
drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemeta-
lowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pusta-
ki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki beto-
nowe, bloczki komórkowe, bloczki Ytong, płytki szamotowe, 
płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z be-
tonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, pia-
sek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, 
styropian fundamentowy, styropian wodnoodporny, wełna 
mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termo izolacji, kołnie-
rze do kołków, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca 
do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje uszczelniające, 
szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle ma-
larskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane 
do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, 
wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomu-
jące, posadzki epoksydowe, zdzierała aluminiowe do płyt gip-
sowo- kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, profile 
sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe nie-
metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, ką-
towniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile nie-
metalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe 
do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabry-
katy zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont 
bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitu-
miczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka glinianą 
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dacho-
wych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, 
wloty, mufy, kolanka trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, za-
ślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, ka-
nały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, po-
krywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze 
do użytku w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny 
z tworzyw sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akce-
soria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewnia-
ne, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, 
tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, 
płyty, deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, 
maty, osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawi-
lony ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, 
karmiki, drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze 
drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski ma-
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skujące, okna z PCV, okna drewniane okna dachowe, świetliki, 
parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporo-
we plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy 
drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewnia-
ne, szczotki, szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, 
wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe 
z pompką, pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, ko-
newki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, 
donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zra-
szaczy, wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije te-
leskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, 
wiadra z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła 
segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki 
składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, 
szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, 
zestawy szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania kije 
drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe 
z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli 
gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, ta-
śmy elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki 
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy 
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, 
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne, 
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów robo-
czych, skarpety.

(210) 491350 (220) 2018 10 06
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BANDFLEX
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, ma-
skowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalo-
wych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobo-
we, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje 
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe, kleje 
uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farb i lakierów, 
2 impregnaty do drewna i barwiące, powłoki ochronne 
do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, 
preparaty ochronne na podłogi, powłoki ochronne do wy-
kańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki i na beton, 
żywice epoksydowe do powlekania podłóg, kalafonia, spo-
iwa do farb i lakierów, 8 czerpaki z rączką, młotki murarskie, 
młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, 
rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapeto-
wania, sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur mu-
rarski, żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręcz-
ne, kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie 
fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miar-
ki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne 
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinaki do rur 
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw 
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury, 
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, piła wolframowa 
do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugow-
nica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania płytek, 
zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek kolczasty 
z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kiel-
nia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka, kółka 
do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki 
druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe 
z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, 
pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plasti-
kowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, 
pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac 
z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, 

szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie 
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, 
zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywa-
cze i zszywki tapicerskie, odsysacze do cyny, 16 taśmy papie-
rowe, taśmy pakowe zabezpieczające, taśmy klejące, worki 
na śmieci, ręczniki papierowe, tektura falistą tektura falista 
w rolkach, folia stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkową 
naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie 
z rączką, walki malarskie specjalne do narożników, do rur, 
do pasków, do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek 
z rączką plus zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek z rącz-
ką wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, 
z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie 
specjalne z kuwetą do malowania narożników, do malowania 
krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki 
do wałków malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus 
wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus ta-
śma malarską zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką 
plus taśma malarską zestawy malarskie: kuweta plus wałek 
z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wał-
ki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy 
wałki plus mieszadełko, pędzie malarskie, zestawy pędzli ma-
larskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, pudła 
kartonowe, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, 
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, folie metalo-
we izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użyt-
ku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w bu-
downictwie, taśmy przylepne i samoprzylepne nie do użytku 
domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelnia-
jące do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, ta-
śmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budow-
nictwie, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, 
taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe 
stosowane przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucz-
nego do stosowania w pracach budowlanych, tynki do izola-
cji akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniają-
ce, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna 
do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewa-
nia, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe 
do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany uszczelnia-
jące niemetalowe, membrany wodoodporne z gumy, kit sani-
tarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczelniające do wody 
i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniają-
ce, zestawy do lutowania rur miedzianych, zawierające lutow-
nicę i lut, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego ma-
teriału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane 
w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) 
używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucz-
nych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania 
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy z tworzyw sztucznych, 
z tworzyw naturalnych lub mieszanych do zastosowań bu-
dowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy 
z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wy-
konywania prac budowlanych, taśmy z celulozy, z wiskozy, 
z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy 
z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpa-
chlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wa-
piennych, w zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i za-
bezpieczające teren stosowane w budownictwie, taśmy łą-
czeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe 
do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amorty-
zujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, 
taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy 
z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z oło-
wiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki szklane 
do celów budowlanych, folie z agrowłókniny, taśmy budowal-
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ne w rolkach, folia okienna samoprzylepna w rolkach, nieme-
talowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo- 
kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla 
budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych 
oraz płyt gipsowych i gipsowo- kartonowych, folie i taśmy 
z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, 
folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozyto-
wych stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kom-
pozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami 
tekstylnymi, strzyżeni tekstylnym lub bawełnianym lub wi-
skozowym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe 
ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyj-
ne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe 
i z tworzyw sztucznych, stosowane w budownictwie, powło-
ki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące 
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włók-
na szklanego do celów izolacyjnych, 19 niemetalowe materia-
ły budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w for-
mie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych 
i wewnętrznych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, 
łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby 
dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, 
dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity nie-
metalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla 
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, 
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalo-
we elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowla-
ne elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokry-
cia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, li-
stwy niemetalowe, filc dla budownictwa, masy bitumiczne, 
grunt bitumiczny, masy powłokowe, panele prefabrykowa-
nych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac 
budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, czerpaki, 
masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlo-
we i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - 
szpachle dekarskie, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipso-
we i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt 
gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, 
gips szpachlowy, kątownice budowlane niemetalowe, kątow-
nice nastawne niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania 
przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami bu-
dowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo- kartonowymi, pa-
sty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy ostrzegawcze 
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, folie 
budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach dla budow-
nictwa, tektura budowlana, masy gipsowe zbrojone, tynki 
gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne 
i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręcz-
ne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki ze-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki ze-
wnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefa-
brykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, tworzy-
wa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, 
płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo- 
włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty 
cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufi-
ty wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty 
na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty 
budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, 
płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe nieme-
talowe, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, szczotki 
druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe 
z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kartonowo-gipsowe, 
płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, 
rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, zapra-

wy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucz-
nych, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomiesz-
czenia, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty drewniane i li-
stwy drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery nie-
metalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, 
pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki 
betonowe, bloczki komórkowe, bloczki Ytong, płytki szamo-
towe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyj-
ne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wap-
no, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogo-
wy, styropian fundamentowy, styropian wodnoodporny, 
wełna mineralna, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych 
wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przy-
okienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhy-
drytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, 
wylewki samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, 
wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian 
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnico-
wych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, naroż-
niki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty zbrojar-
skie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny 
w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty 
z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka glinianą membrany da-
chowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynno-
we spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolan-
ka trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki ryn-
nowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnienio-
we, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka stu-
dzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w bu-
downictwie, siatki ochronne przeciw owadom niemetalowe, 
membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe 
z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy 
na kaloryfery, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, nie-
metalowe kołki do instalacji płyt styropianowych, łączniki 
do okien, łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, 
przyssawki do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, 
osłony rewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnie-
rze do kołków, 22 worki na odpady, worki na gruz, plandeki 
ochronne z tworzyw sztucznych, pakuły lniane, sznury ognio-
trwałe, płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych 
i mieszanych do zastosowań budowlanych, płachty z włókni-
ny polipropylenowej, płachty z włókniny, płachty z włókna 
szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowla-
nych, płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane 
do prac budowlanych, siatki maskujące, 35 telemarketing, 
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-ekspor-
towe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku, 
marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach handlo-
wych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, za-
pewnienia platform internetowych dla nabywców i sprze-
dawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, do-
radztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowa-
dzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów interneto-
wych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, 
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, im-
pregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, 
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje ter-
motopliwe, akryle, renowatory do silikonu, ługi epoksydowe, 
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do re-
nowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkie-
ru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-
-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje do płyt gip-
sowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, 
kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewa-
cje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze 
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dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliureta-
nowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do grunto-
wania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-
-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg 
i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hy-
droizolacyjne jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksy-
dowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby 
w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu, roz-
puszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, impregna-
ty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne 
hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby 
do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, 
lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, 
pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki 
czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny 
szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny 
i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zapra-
wy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy 
do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, wę-
giel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, pod-
pałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary 
samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe 
materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne 
dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, 
metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe 
łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalo-
we, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boaze-
ria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia 
dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut na-
ciągowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji 
suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoź-
dzie, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownic-
twa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady komi-
nowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, 
okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe 
metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane, 
złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki 
metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalo-
we, przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe me-
talowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe metalowe, profi-
le do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili 
ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe 
do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, na-
rożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe, 
siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy 
i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi 
metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe, rusztowa-
nia aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki 
remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowla-
ne bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny me-
talowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy 
stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe, pro-
file aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące 
i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe konstrukcyj-
ne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, za-
wiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki 
metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączenio-
we metalowe, wsporniki metalowe, łączniki metalowe, 
drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalo-
we, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria 
do drzwi metalowe, akcesoria metalowe do okien, siatki rol-
no-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalo-
we ocynkowane, drut metalowy, bramy i furtki metalowe, 
skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe 
do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, narzę-
dzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, 
końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palni-

ki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszy-
ny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urzą-
dzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry, gwin-
townice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe, koła 
pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe, lutownice 
gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne, mie-
szalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym, noże 
elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia płyt sty-
ropianowych, ostrzałki elektryczne, urządzenia elektryczne 
do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne do cięcia 
płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malarskie, 
bezpowietrzne pompy tłokowe, piły - części maszyn, piły łań-
cuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do wytłaczania 
masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pisto-
lety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, 
pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, 
podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki 
maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, 
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, spa-
warki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lu-
townice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lutow-
nicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, 
świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mecha-
niczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie 
do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przeci-
narki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młoto-
wiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty 
wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, 
wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki aku-
mulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, 
wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe 
do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wy-
rzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, 
wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, mini-
pilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elek-
tryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatoro-
we, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia 
wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, 
piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce 
do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscyla-
cyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne aku-
mulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifier-
ki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, frezarki, 
szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze prze-
mysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze 
proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów 
elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośniki 
słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, 
wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, prostowniki, prze-
wody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezole-
jowe, pistolety do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, 
smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, 
klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pisto-
lety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnie-
niowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, spawarki inwertoro-
we, spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półauto-
maty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, 
narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o na-
pędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia 
glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia pły-
tek, kosiarki elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki pneu-
matyczne, kompresory, pompki do pompowania kół, maszy-
ny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i ak-
cesoria do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie 
ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, 
skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, re-
gały narzędziowe, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części 
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narzędzi, tarcze cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki 
do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki do wierteł, ze-
stawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, tarcze do krąż-
ków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako 
części narzędzi, frezy, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, 
kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o spe-
cjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalo-
we, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe 
do przewodów, uchwyty montażowe do rur, opaski ślimako-
we, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, 
gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasa-
dowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw 
kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, 
adaptery do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, po-
krętła do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasadek, prze-
dłużki do bitów, przedłużki do nasadek z przegubem, grze-
chotki, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płasko-oczko-
we, zestawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze oczko-
we odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obu-
stronnie odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastaw-
ne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki 
uniwersalne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx 
na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sześcio-
kątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw 
nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otwo-
rem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, 
zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze 
imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do fil-
trów, klucze sześciokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyża-
ków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe 
dwustronnie otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe 
krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klu-
cze hydrauliczne do perlatora. klucze hydrauliczne nastawne, 
klucze hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur 
nastawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, 
kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusar-
skie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolar-
skie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzuto-
we, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, 
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe 
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów 
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki 
z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, 
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wydłu-
żone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce do izo-
lacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwer-
salne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, 
szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, 
szczypce nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcó-
wek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli 
miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, 
zaginarki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice 
boczne, nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, 
wybijaki, zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, 
przymiary liniowe suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, ką-
towniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki 
nastawne, kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, 
miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, poziomice, 
poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice la-
serowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, la-
sery rotacyjne, detektor laserowy, termodedektor, statywy 
do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościo-
mierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspek-
cyjne, dłuta płaski do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, 
zestaw dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia 
dłut, zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków 
ostrza do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolar-

skie śrubowe, ściski sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolar-
skie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, 
zestaw rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do pane-
li, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywa-
cze ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze 
tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termicz-
ne, spoiwa do spawania opalarką, dysze do opalarek, klucze 
do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, 
noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamy-
wanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza 
odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, 
do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże 
do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrą-
głe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia 
blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wy-
ciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce 
monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej, 
obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaci-
skacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze 
ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły 
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia 
ręczne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, 
tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tar-
cze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, 
wiertła otwornice do drewna w zestawie, wiertła otwornice 
do betonu z wolframem w zestawie, wiertła do metalu, wier-
tła do betonu, kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, 
zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, 
kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły 
grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, pojedyn-
czo i w zestawach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki 
do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników, ściski stolar-
skie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze, druty spawal-
nicze, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski 
masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia 
glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, 
mieszadła, poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, 
kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpa-
dle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządze-
nia do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styro-
pianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod kątem, zestaw piła 
plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania 
pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkłady klejowe do pi-
stoletu, obcęgi do zaciskania profili do płyt gipsowo-kartono-
wych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, 
wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty 
do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac elek-
trycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gu-
mowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilni-
ków, uchwyty z przyssawką, gwintowniki, narzynki, wiertarki 
ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, stojaki 
i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, zestawy 
kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spi-
nające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki 
prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki 
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, 
grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpa-
dla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarnia-
cze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopat-
ki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły 
do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania 
otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne 
do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła 
do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły 
ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, 
piły ramowe, piły do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, 
skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, 
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piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty 
z zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, 
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, 
wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, 
przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki 
do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzo-
nek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwa-
cze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, mo-
tyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce 
ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy 
do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, 
piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do me-
talu, piła do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, 
piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbiet-
nice, piły ramowe, piły do G-K, piły otwornice, skrzynki ucio-
sowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betono-
wych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzesz-
czoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych, strugi, 
uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, 
otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków w płytach 
gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli 
podłogowych, wyciskacze mas budowlanych, końcówki mie-
szające, tuleje siatkowe, szpilki do kotew chemicznych, pręty 
gwintowane, wyciory do czyszczenia otworów, pompki 
do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie, haki, karabiń-
czyki, bloczki, pierścienie, kausze, zaciski, klamry, złączki, sze-
kle, napinacze, zawleczki, krętliki, opaski zaciskowe metalowe, 
blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe 
metalowe, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy pożaro-
we, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze 
nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, 
wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody elektryczne, 
przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, 
włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd 
elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włącz-
ników elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, 
plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, 
plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączni-
ków, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pa-
chołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski prze-
wodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, 
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki 
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice 
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, ga-
śnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samo-
chodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary 
przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, 
próbniki elektryczne, tablice informacyjne podświetlane, 
odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski 
ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, ma-
ski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, 
nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne ogrodo-
we, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, 
żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, oświetle-
nie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, 
lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy budowlane 
- świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki, 
aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców cen-
tralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego 
ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, wymienniki 
ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, przewody 
i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, 
kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje 
klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze, 
krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępo-
we, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wy-

ciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki 
ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, 
grille i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka 
do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transpor-
towe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transporto-
wych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe, 
pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła sa-
mochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki sa-
mochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, ba-
gażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze 
monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki 
tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holowni-
cze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, 
pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, fil-
try olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy pakowe 
zabezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki pa-
pierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach, folia stretch 
w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki na szyby pojaz-
dów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, walki malarskie 
specjalne do narożników, do rur, do pasków, do okien, zesta-
wy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw 
malarski kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne 
skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet 
malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malo-
wania narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, 
zestawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy 
malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuwe-
ta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarski: 
kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy ma-
larskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy ma-
larskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: 
kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, pędzle 
malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malar-
skich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, 
folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyj-
ne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budow-
nictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, 
taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, 
medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien 
i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe ta-
śmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy 
malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy pianko-
we do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane 
przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucznego do sto-
sowania w pracach budowlanych, worki na odpady, worki 
na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy malar-
skie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyjne, 
folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki ochronne z tworzyw 
sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budow-
nictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne prze-
ciw owadom, uszczelki okienne w rolce i cięte, pojemniki 
na odpady, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łą-
czeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych 
i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, ką-
towniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do in-
stalacji płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki nie-
metalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumicz-
ne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy kon-
strukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, 
młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony 
do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalo-
we, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia nie-
metalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, 
tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy da-
chów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, nieme-
talowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe 
podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla 
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budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania ta-
pet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do ta-
petowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki traser-
skie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, sznur murarski, 
żyłka murarska, filc dla budownictwa, materiały wiążące 
do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, 
masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne i bar-
wiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych, panele 
prefabrykowanych ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje 
na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztyw-
niania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budow-
nictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, 
masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, 
mieszadła ręczne, pojemniki do celów budowlanych, kielnie 
murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, raj-
berki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe i gła-
dzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe 
do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, pre-
paraty do renowacji dachów, powłoki ochronne do dachów, 
masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie 
na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe 
i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips 
budowlany, gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwija-
ne, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, 
poziomnice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty 
murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między 
płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami 
gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty 
do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, 
uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody 
i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniają-
ce, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anareobo-
we, lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty 
do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie 
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzy-
wa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy 
z polichlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, 
taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mie-
szanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy 
i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mie-
szanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty z włók-
niny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pasty po-
ślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, taśmy 
i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania 
prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeli-
ny, bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akryla-
nów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlo-
wej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapien-
nych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, taśmy 
ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt gipso-
wo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-karto-
nowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustycz-
ne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, 
taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką aluminio-
wą, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabu-
dowy, taśmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy folie 
budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc 
ochronny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna, folia 
okienna samoprzylepna w rolkach, masy gipsowe zbrojone, 
tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe 
ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapien-
ne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki 
zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki ze-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki ze-
wnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefa-
brykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier 
ścierny w arkuszach, papier ścierny w rolkach, siatka ścierna 

w arkuszach, paca ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze 
ścierne na rzep, krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze 
ścierne, filc polerski, dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki 
do szlifowania, filc ścierny, wełna stalowa, miotły stalowe, 
tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfal-
tową płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipso-
wo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, pły-
ty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany 
i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty 
na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty 
budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, 
płyty akustyczne, płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, 
taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemeta-
lowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, 
płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy 
niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania pły-
tek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartono-
wych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz baweł-
ny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw 
sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane w bu-
downictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw 
sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżeni tek-
stylnym lub bawełnianym lub wiskozowym do użytku w bu-
downictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownic-
twa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budow-
nictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, 
stosowane w budownictwie, masy gruntujące, masy szpa-
chlowe, gips, obcinaki do rur miedzianych, czyściki do miedzi, 
nożyce do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka za-
pasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do gla-
zury, otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki 
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do gla-
zury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurni-
czy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica do fug, 
paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, kliny dy-
stansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania 
płytek, listwy do klinkieru, Zgarniacze wody, osłony rewizyjne 
ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazur-
nicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mie-
szadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciska-
cze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skro-
baki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kar-
tonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, po-
włoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, 
kominki i wkłady kominowe, rury kominowe i kominkowe, 
powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne na kaloryfery, 
na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki ochronne 
na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy 
i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace 
styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną 
z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykła-
dziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fu-
gowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki poliuretanowe, 
folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, 
styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy 
drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemeta-
lowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pusta-
ki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki beto-
nowe, bloczki komórkowe, bloczki Ytong, płytki szamotowe, 
płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z be-
tonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, pia-
sek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, 
styropian fundamentowy, styropian wodnoodporny, wełna 
mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termo izolacji, kołnie-
rze do kołków, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca 
do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje uszczelniające, 
szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle ma-
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larskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane 
do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, 
wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomu-
jące, posadzki epoksydowe, zdzierała aluminiowe do płyt gip-
sowo- kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, profile 
sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe nie-
metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, ką-
towniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile nie-
metalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe 
do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabry-
katy zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont 
bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitu-
miczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka glinianą 
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dacho-
wych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, 
wloty, mufy, kolanka trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, za-
ślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, ka-
nały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, po-
krywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze 
do użytku w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny 
z tworzyw sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akce-
soria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewnia-
ne, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, 
tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, 
płyty, deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, 
maty, osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawi-
lony ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, 
karmiki, drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze 
drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski ma-
skujące, okna z PCV, okna drewniane okna dachowe, świetliki, 
parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporo-
we plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy 
drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewnia-
ne, szczotki, szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, 
wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe 
z pompką, pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, ko-
newki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, 
donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zra-
szaczy, wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije te-
leskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, 
wiadra z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła 
segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki 
składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, 
szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, 
zestawy szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania kije 
drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe 
z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli 
gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, ta-
śmy elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki 
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy 
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, 
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne, 
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów robo-
czych, skarpety.

(210) 491351 (220) 2018 10 06
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PAPERFLEX
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, ma-
skowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalo-
wych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobo-
we, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje 
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe, kleje 
uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farb i lakierów, 

2 impregnaty do drewna i barwiące, powłoki ochronne 
do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, 
preparaty ochronne na podłogi, powłoki ochronne do wy-
kańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki i na beton, 
żywice epoksydowe do powlekania podłóg, kalafonia, spo-
iwa do farb i lakierów, 8 czerpaki z rączką, młotki murarskie, 
młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, 
rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapeto-
wania, sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur mu-
rarski, żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręcz-
ne, kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie 
fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miar-
ki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne 
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinaki do rur 
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw 
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury, 
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, piła wolframowa 
do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugow-
nica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania płytek, 
zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek kolczasty 
z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kiel-
nia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka, kółka 
do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki 
druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe 
z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, 
pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plasti-
kowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, 
pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac 
z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, 
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie 
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, 
zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywa-
cze i zszywki tapicerskie, odsysacze do cyny, 16 taśmy papie-
rowe, taśmy pakowe zabezpieczające, taśmy klejące, worki 
na śmieci, ręczniki papierowe, tektura falistą tektura falista 
w rolkach, folia stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkową 
naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie 
z rączką, walki malarskie specjalne do narożników, do rur, 
do pasków, do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek 
z rączką plus zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek z rącz-
ką wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, 
z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie 
specjalne z kuwetą do malowania narożników, do malowania 
krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki 
do wałków malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus 
wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus ta-
śma malarską zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką 
plus taśma malarską zestawy malarskie: kuweta plus wałek 
z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wał-
ki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy 
wałki plus mieszadełko, pędzie malarskie, zestawy pędzli ma-
larskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, pudła 
kartonowe, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, 
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, folie metalo-
we izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użyt-
ku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w bu-
downictwie, taśmy przylepne i samoprzylepne nie do użytku 
domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelnia-
jące do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, ta-
śmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budow-
nictwie, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, 
taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe 
stosowane przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucz-
nego do stosowania w pracach budowlanych, tynki do izola-
cji akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniają-
ce, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna 
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do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewa-
nia, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe 
do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany uszczelnia-
jące niemetalowe, membrany wodoodporne z gumy, kit sani-
tarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczelniające do wody 
i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniają-
ce, zestawy do lutowania rur miedzianych, zawierające lutow-
nicę i lut, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego ma-
teriału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane 
w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) 
używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucz-
nych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania 
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy z tworzyw sztucznych, 
z tworzyw naturalnych lub mieszanych do zastosowań bu-
dowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy 
z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wy-
konywania prac budowlanych, taśmy z celulozy, z wiskozy, 
z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy 
z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpa-
chlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wa-
piennych, w zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i za-
bezpieczające teren stosowane w budownictwie, taśmy łą-
czeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe 
do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amorty-
zujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, 
taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy 
z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z oło-
wiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki szklane 
do celów budowlanych, folie z agrowłókniny, taśmy budowal-
ne w rolkach, folia okienna samoprzylepna w rolkach, nieme-
talowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo- 
kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla 
budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych 
oraz płyt gipsowych i gipsowo- kartonowych, folie i taśmy 
z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, 
folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozyto-
wych stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kom-
pozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami 
tekstylnymi, strzyżeni tekstylnym lub bawełnianym lub wi-
skozowym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe 
ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyj-
ne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe 
i z tworzyw sztucznych, stosowane w budownictwie, powło-
ki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące 
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włók-
na szklanego do celów izolacyjnych, 19 niemetalowe materia-
ły budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w for-
mie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych 
i wewnętrznych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, 
łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby 
dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, 
dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity nie-
metalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla 
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, 
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalo-
we elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowla-
ne elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokry-
cia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, li-
stwy niemetalowe, filc dla budownictwa, masy bitumiczne, 
grunt bitumiczny, masy powłokowe, panele prefabrykowa-
nych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac 
budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, czerpaki, 
masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlo-
we i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - 
szpachle dekarskie, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipso-
we i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt 

gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, 
gips szpachlowy, kątownice budowlane niemetalowe, kątow-
nice nastawne niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania 
przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami bu-
dowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo- kartonowymi, pa-
sty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy ostrzegawcze 
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, folie 
budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach dla budow-
nictwa, tektura budowlana, masy gipsowe zbrojone, tynki 
gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne 
i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręcz-
ne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki ze-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki ze-
wnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefa-
brykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, tworzy-
wa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, 
płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo- 
włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty 
cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufi-
ty wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty 
na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty 
budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, 
płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe nieme-
talowe, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, szczotki 
druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe 
z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kartonowo-gipsowe, 
płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, 
rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, zapra-
wy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucz-
nych, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomiesz-
czenia, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty drewniane i li-
stwy drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery nie-
metalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, 
pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki 
betonowe, bloczki komórkowe, bloczki Ytong, płytki szamo-
towe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyj-
ne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wap-
no, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogo-
wy, styropian fundamentowy, styropian wodnoodporny, 
wełna mineralna, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych 
wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przy-
okienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhy-
drytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, 
wylewki samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, 
wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian 
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnico-
wych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, naroż-
niki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty zbrojar-
skie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny 
w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty 
z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka glinianą membrany da-
chowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynno-
we spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolan-
ka trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki ryn-
nowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnienio-
we, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka stu-
dzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w bu-
downictwie, siatki ochronne przeciw owadom niemetalowe, 
membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe 
z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy 
na kaloryfery, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, nie-
metalowe kołki do instalacji płyt styropianowych, łączniki 
do okien, łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, 
przyssawki do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, 
osłony rewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnie-
rze do kołków, 22 worki na odpady, worki na gruz, plandeki 
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ochronne z tworzyw sztucznych, pakuły lniane, sznury ognio-
trwałe, płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych 
i mieszanych do zastosowań budowlanych, płachty z włókni-
ny polipropylenowej, płachty z włókniny, płachty z włókna 
szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowla-
nych, płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane 
do prac budowlanych, siatki maskujące, 35 telemarketing, 
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-ekspor-
towe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku, 
marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach handlo-
wych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, za-
pewnienia platform internetowych dla nabywców i sprze-
dawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, do-
radztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowa-
dzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów interneto-
wych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, 
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, im-
pregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, 
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje ter-
motopliwe, akryle, renowatory do silikonu, ługi epoksydowe, 
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do re-
nowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkie-
ru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-
-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje do płyt gip-
sowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, 
kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewa-
cje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze 
dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliureta-
nowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do grunto-
wania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-
-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg 
i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hy-
droizolacyjne jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksy-
dowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby 
w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu, roz-
puszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, impregna-
ty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne 
hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby 
do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, 
lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, 
pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki 
czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny 
szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny 
i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zapra-
wy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy 
do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, wę-
giel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, pod-
pałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary 
samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe 
materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne 
dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, 
metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe 
łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalo-
we, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boaze-
ria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia 
dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut na-
ciągowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji 
suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoź-
dzie, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownic-
twa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady komi-
nowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, 
okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe 
metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane, 
złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki 
metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalo-

we, przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe me-
talowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe metalowe, profi-
le do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili 
ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe 
do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, na-
rożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe, 
siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy 
i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi 
metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe, rusztowa-
nia aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki 
remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowla-
ne bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny me-
talowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy 
stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe, pro-
file aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące 
i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe konstrukcyj-
ne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, za-
wiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki 
metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączenio-
we metalowe, wsporniki metalowe, łączniki metalowe, 
drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalo-
we, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria 
do drzwi metalowe, akcesoria metalowe do okien, siatki rol-
no-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalo-
we ocynkowane, drut metalowy, bramy i furtki metalowe, 
skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe 
do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, narzę-
dzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, 
końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palni-
ki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszy-
ny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urzą-
dzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry, gwin-
townice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe, koła 
pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe, lutownice 
gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne, mie-
szalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym, noże 
elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia płyt sty-
ropianowych, ostrzałki elektryczne, urządzenia elektryczne 
do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne do cięcia 
płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malarskie, 
bezpowietrzne pompy tłokowe, piły - części maszyn, piły łań-
cuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do wytłaczania 
masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pisto-
lety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, 
pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, 
podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki 
maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, 
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, spa-
warki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lu-
townice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lutow-
nicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, 
świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mecha-
niczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie 
do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przeci-
narki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młoto-
wiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty 
wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, 
wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki aku-
mulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, 
wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe 
do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wy-
rzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, 
wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, mini-
pilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elek-
tryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatoro-
we, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia 
wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, 
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piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce 
do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscyla-
cyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne aku-
mulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifier-
ki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, frezarki, 
szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze prze-
mysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze 
proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów 
elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośniki 
słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, 
wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, prostowniki, prze-
wody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezole-
jowe, pistolety do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, 
smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, 
klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pisto-
lety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnie-
niowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, spawarki inwertoro-
we, spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półauto-
maty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, 
narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o na-
pędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia 
glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia pły-
tek, kosiarki elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki pneu-
matyczne, kompresory, pompki do pompowania kół, maszy-
ny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i ak-
cesoria do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie 
ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, 
skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, re-
gały narzędziowe, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części 
narzędzi, tarcze cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki 
do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki do wierteł, ze-
stawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, tarcze do krąż-
ków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako 
części narzędzi, frezy, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, 
kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o spe-
cjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalo-
we, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe 
do przewodów, uchwyty montażowe do rur, opaski ślimako-
we, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, 
gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasa-
dowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw 
kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, 
adaptery do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, po-
krętła do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasadek, prze-
dłużki do bitów, przedłużki do nasadek z przegubem, grze-
chotki, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płasko-oczko-
we, zestawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze oczko-
we odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obu-
stronnie odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastaw-
ne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki 
uniwersalne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx 
na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sześcio-
kątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw 
nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otwo-
rem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, 
zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze 
imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do fil-
trów, klucze sześciokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyża-
ków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe 
dwustronnie otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe 
krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klu-
cze hydrauliczne do perlatora. klucze hydrauliczne nastawne, 
klucze hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur 
nastawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, 
kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusar-
skie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolar-
skie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzuto-

we, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, 
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe 
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów 
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki 
z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, 
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wydłu-
żone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce do izo-
lacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwer-
salne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, 
szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, 
szczypce nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcó-
wek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli 
miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, 
zaginarki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice 
boczne, nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, 
wybijaki, zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, 
przymiary liniowe suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, ką-
towniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki 
nastawne, kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, 
miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, poziomice, 
poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice la-
serowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, la-
sery rotacyjne, detektor laserowy, termodedektor, statywy 
do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościo-
mierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspek-
cyjne, dłuta płaski do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, 
zestaw dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia 
dłut, zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków 
ostrza do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolar-
skie śrubowe, ściski sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolar-
skie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, 
zestaw rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do pane-
li, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywa-
cze ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze 
tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termicz-
ne, spoiwa do spawania opalarką, dysze do opalarek, klucze 
do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, 
noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamy-
wanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza 
odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, 
do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże 
do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrą-
głe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia 
blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wy-
ciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce 
monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej, 
obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaci-
skacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze 
ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły 
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia 
ręczne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, 
tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tar-
cze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, 
wiertła otwornice do drewna w zestawie, wiertła otwornice 
do betonu z wolframem w zestawie, wiertła do metalu, wier-
tła do betonu, kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, 
zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, 
kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły 
grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, pojedyn-
czo i w zestawach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki 
do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników, ściski stolar-
skie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze, druty spawal-
nicze, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski 
masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia 
glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, 
mieszadła, poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, 
kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpa-
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dle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządze-
nia do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styro-
pianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod kątem, zestaw piła 
plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania 
pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkłady klejowe do pi-
stoletu, obcęgi do zaciskania profili do płyt gipsowo-kartono-
wych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, 
wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty 
do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac elek-
trycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gu-
mowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilni-
ków, uchwyty z przyssawką, gwintowniki, narzynki, wiertarki 
ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, stojaki 
i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, zestawy 
kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spi-
nające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki 
prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki 
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, 
grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpa-
dla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarnia-
cze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopat-
ki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły 
do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania 
otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne 
do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła 
do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły 
ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, 
piły ramowe, piły do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, 
skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, 
piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty 
z zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, 
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, 
wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, 
przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki 
do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzo-
nek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwa-
cze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, mo-
tyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce 
ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy 
do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, 
piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do me-
talu, piła do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, 
piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbiet-
nice, piły ramowe, piły do G-K, piły otwornice, skrzynki ucio-
sowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betono-
wych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzesz-
czoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych, strugi, 
uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, 
otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków w płytach 
gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli 
podłogowych, wyciskacze mas budowlanych, końcówki mie-
szające, tuleje siatkowe, szpilki do kotew chemicznych, pręty 
gwintowane, wyciory do czyszczenia otworów, pompki 
do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie, haki, karabiń-
czyki, bloczki, pierścienie, kausze, zaciski, klamry, złączki, sze-
kle, napinacze, zawleczki, krętliki, opaski zaciskowe metalowe, 
blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe 
metalowe, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy pożaro-
we, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze 
nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, 
wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody elektryczne, 
przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, 
włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd 
elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włącz-
ników elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, 
plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, 

plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączni-
ków, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pa-
chołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski prze-
wodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, 
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki 
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice 
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, ga-
śnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samo-
chodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary 
przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, 
próbniki elektryczne, tablice informacyjne podświetlane, 
odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski 
ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, ma-
ski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, 
nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne ogrodo-
we, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, 
żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, oświetle-
nie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, 
lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy budowlane 
- świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki, 
aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców cen-
tralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego 
ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, wymienniki 
ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, przewody 
i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, 
kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje 
klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze, 
krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępo-
we, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wy-
ciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki 
ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, 
grille i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka 
do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transpor-
towe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transporto-
wych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe, 
pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła sa-
mochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki sa-
mochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, ba-
gażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze 
monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki 
tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holowni-
cze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, 
pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, fil-
try olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy pakowe 
zabezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki pa-
pierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach, folia stretch 
w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki na szyby pojaz-
dów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, walki malarskie 
specjalne do narożników, do rur, do pasków, do okien, zesta-
wy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw 
malarski kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne 
skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet 
malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malo-
wania narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, 
zestawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy 
malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuwe-
ta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarski: 
kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy ma-
larskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy ma-
larskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: 
kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, pędzle 
malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malar-
skich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, 
folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyj-
ne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budow-
nictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, 
taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, 
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medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien 
i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe ta-
śmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy 
malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy pianko-
we do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane 
przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucznego do sto-
sowania w pracach budowlanych, worki na odpady, worki 
na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy malar-
skie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyjne, 
folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki ochronne z tworzyw 
sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budow-
nictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne prze-
ciw owadom, uszczelki okienne w rolce i cięte, pojemniki 
na odpady, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łą-
czeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych 
i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, ką-
towniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do in-
stalacji płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki nie-
metalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumicz-
ne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy kon-
strukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, 
młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony 
do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalo-
we, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia nie-
metalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, 
tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy da-
chów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, nieme-
talowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe 
podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla 
budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania ta-
pet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do ta-
petowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki traser-
skie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, sznur murarski, 
żyłka murarska, filc dla budownictwa, materiały wiążące 
do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, 
masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne i bar-
wiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych, panele 
prefabrykowanych ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje 
na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztyw-
niania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budow-
nictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, 
masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, 
mieszadła ręczne, pojemniki do celów budowlanych, kielnie 
murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, raj-
berki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe i gła-
dzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe 
do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, pre-
paraty do renowacji dachów, powłoki ochronne do dachów, 
masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie 
na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe 
i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips 
budowlany, gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwija-
ne, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, 
poziomnice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty 
murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między 
płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami 
gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty 
do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, 
uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody 
i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniają-
ce, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anareobo-
we, lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty 
do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie 
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzy-
wa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy 
z polichlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, 
taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mie-

szanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy 
i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mie-
szanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty z włók-
niny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pasty po-
ślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, taśmy 
i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania 
prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeli-
ny, bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akryla-
nów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlo-
wej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapien-
nych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, taśmy 
ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt gipso-
wo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-karto-
nowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustycz-
ne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, 
taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką aluminio-
wą, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabu-
dowy, taśmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy folie 
budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc 
ochronny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna, folia 
okienna samoprzylepna w rolkach, masy gipsowe zbrojone, 
tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe 
ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapien-
ne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki 
zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki ze-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki ze-
wnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefa-
brykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier 
ścierny w arkuszach, papier ścierny w rolkach, siatka ścierna 
w arkuszach, paca ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze 
ścierne na rzep, krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze 
ścierne, filc polerski, dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki 
do szlifowania, filc ścierny, wełna stalowa, miotły stalowe, 
tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfal-
tową płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipso-
wo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, pły-
ty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany 
i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty 
na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty 
budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, 
płyty akustyczne, płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, 
taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemeta-
lowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, 
płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy 
niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania pły-
tek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartono-
wych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz baweł-
ny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw 
sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane w bu-
downictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw 
sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżeni tek-
stylnym lub bawełnianym lub wiskozowym do użytku w bu-
downictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownic-
twa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budow-
nictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, 
stosowane w budownictwie, masy gruntujące, masy szpa-
chlowe, gips, obcinaki do rur miedzianych, czyściki do miedzi, 
nożyce do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka za-
pasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do gla-
zury, otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki 
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do gla-
zury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurni-
czy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica do fug, 
paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, kliny dy-
stansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania 
płytek, listwy do klinkieru, Zgarniacze wody, osłony rewizyjne 
ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazur-
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nicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mie-
szadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciska-
cze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skro-
baki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kar-
tonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, po-
włoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, 
kominki i wkłady kominowe, rury kominowe i kominkowe, 
powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne na kaloryfery, 
na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki ochronne 
na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy 
i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace 
styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną 
z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykła-
dziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fu-
gowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki poliuretanowe, 
folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, 
styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy 
drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemeta-
lowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pusta-
ki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki beto-
nowe, bloczki komórkowe, bloczki Ytong, płytki szamotowe, 
płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z be-
tonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, pia-
sek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, 
styropian fundamentowy, styropian wodnoodporny, wełna 
mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termo izolacji, kołnie-
rze do kołków, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca 
do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje uszczelniające, 
szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle ma-
larskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane 
do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, 
wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomu-
jące, posadzki epoksydowe, zdzierała aluminiowe do płyt gip-
sowo- kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, profile 
sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe nie-
metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, ką-
towniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile nie-
metalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe 
do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabry-
katy zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont 
bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitu-
miczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka glinianą 
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dacho-
wych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, 
wloty, mufy, kolanka trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, za-
ślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, ka-
nały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, po-
krywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze 
do użytku w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny 
z tworzyw sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akce-
soria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewnia-
ne, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, 
tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, 
płyty, deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, 
maty, osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawi-
lony ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, 
karmiki, drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze 
drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski ma-
skujące, okna z PCV, okna drewniane okna dachowe, świetliki, 
parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporo-
we plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy 
drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewnia-
ne, szczotki, szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, 
wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe 
z pompką, pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, ko-
newki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, 
donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zra-

szaczy, wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije te-
leskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, 
wiadra z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła 
segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki 
składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, 
szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, 
zestawy szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania kije 
drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe 
z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli 
gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, ta-
śmy elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki 
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy 
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, 
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne, 
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów robo-
czych, skarpety.

(210) 491352 (220) 2018 10 06
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABS

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 silikony, kleje do celów przemysłowych, che-
miczne impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek 
ściennych, kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, 
kleje termotopliwe, chemiczne renowatory do silikonu, środki 
chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje 
do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje 
do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, 
kleje do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kle-
je do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, 
kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, 
chemiczne uszczelniacze dekarskie, chemiczne uszczelniacze 
kominkowe, chemiczne uszczelniacze poliuretanowe, inne niż 
farby środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, inne niż farby 
środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, mieszanki gruntują-
ce epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice syntetyczne 
w tubach, chemiczne dodatki uszlachetniające do paliw, pre-
paraty do lutowania rur miedzianych, pasty anareobowe, lut 
miękki, pasta z cyną, topniki, pasty do lutowania miękkiego, lut 
twardy, klej do PCV, kleje montażowe, spoiwo (kleje), rozpusz-
czalniki do farb, 2 farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impre-
gnaty do drewna i betonu jako farby, koncentraty barwiące 
do farb, impregnaty do drewna i betonu jako farby, farby we-
wnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobo-
we, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby 
przeciwpożarowe, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, te-
stery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epok-
sydowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do grun-
towania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipso-
wo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania pod-
łóg i elewacji, masy gruntujące, kalafonia, 3 środki czyszczące 
i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, 
papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szoro-
wania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, 
kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów, płyn 
czyszczący do PCV, papier ścierny w arkuszach, papier ścierny 
w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna, klocki ścier-
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ne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki ścierne z fibrą, 
siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski ścierne, gąbki 
ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny, 4 brykiety drzew-
ne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, 
paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje sa-
mochodowe, smary samochodowe, pasty poślizgowe do PCV, 
6 metalowe materiały budowlane, metalowe elementy kon-
strukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny 
aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, 
metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity 
metalowe, belki metalowe, belki stropowe metalowe, blacha 
metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownic-
twa, pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolcza-
sty, drut naciągowy metalowy, wkręty metalowe, wkręty me-
talowe do konstrukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie 
metalowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalo-
we dla budownictwa, kratownice metalowe, łańcuchy meta-
lowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okła-
dziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, pale-
ty transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie 
nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe metalo-
we, pojemniki metalowe do pakowania, pomosty metalowe, 
pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile 
sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe me-
talowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki 
do profili ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile meta-
lowe do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, 
narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe, 
siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy 
i drzwiczki rewizyjne metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, 
rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe, 
rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, 
koziołki remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze bu-
dowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny 
metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy 
stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe, pro-
file aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące i wzmac-
niające konstrukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia 
ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, zawiasy meta-
lowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, 
drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalo-
we, wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyj-
ne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki me-
talowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, 
akcesoria metalowe do okien, siatki rolno-leśne metalowe, 
siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut 
metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe me-
talowe, pojemniki metalowe do przechowywania drobnego 
sprzętu budowlanego, cyna, skrzynki narzędziowe metalowe, 
skrzynki narzędziowe przenośne metalowe, organizery narzę-
dziowe metalowe, kotwy do wbijania metalowe, kotwy o spe-
cjalnym przeznaczeniu metalowe, kołki metalowe z wkrętem, 
kotwy metalowe, wkręty metalowe, śruby metalowe, pod-
kładki metalowe, nakrętki metalowe, haki metalowe, karabiń-
czyki metalowe, bloczki metalowe, pierścienie metalowe, kau-
sze metalowe, zaciski metalowe, klamry metalowe, złączki 
metalowe, szekle metalowe, napinacze metalowe, zawleczki 
metalowe, krętliki metalowe, opaski zaciskowe metalowe, bla-
cha dachówkowa metalowa, rury rynnowe metalowe, metalo-
we osłony rewizyjne ścianek, zszywki tapicerskie, prefabrykaty 
zbrojarskie, studzienki odwodnieniowe metalowe, kratki me-
talowe, pokrywy metalowe, denka studzienek metalowe, 
drzwi metalowe, okna metalowe, drzwi przeciwpożarowe 
metalowe, ościeżnice metalowe, wiadra metalowe do użytku 
w pracach budowlanych, 7 narzędzia i maszyny o napędzie 
elektrycznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części 

maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty 
szklarskie, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, fre-
zarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny 
hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki 
elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łoży-
ska, mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty 
o napędzie mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń 
elektrycznych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elek-
tryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, 
urządzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agre-
gaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tło-
kowe, piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneu-
matyczne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej 
i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pisto-
lety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, 
pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechanicz-
ne, pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - na-
rzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziem-
nych, maszyny do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, 
sprężarki, końcówki prądowe, lutownice oporowe, lutownice 
transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki do lutownicy, 
spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki 
elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce drogowe, wiertar-
ki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wyciągania, betoniar-
ki, zagęszczacze, przecinarki do betonu mechaniczne, przeci-
narki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty udaro-
wo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, 
wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wier-
tarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, 
wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, 
wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki 
do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki aku-
mulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły 
tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcu-
chowe elektryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki aku-
mulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urzą-
dzenia wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do me-
talu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne 
nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki 
oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne 
akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szli-
fierki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi o napędzie elektrycz-
nym, strugi stołowe, frezarki, szlifierki proste, odkurzacze 
warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwer-
salne, agregaty prądotwórcze proste, agregaty prądotwórcze 
inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne, tokarki do drewna, 
tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podnośniki trapezo-
we, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne, wyciągarki 
elektryczne, przewody rozruchowe, kompresory olejowe 
i kompresory bezolejowe stosowane w budownictwie, pisto-
lety do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarowni-
ce, wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze 
pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety 
do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, zawory, filtry 
do prac budowlanych, spawarki inwertorowe, spawarki wielo-
funkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, 
pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wyko-
nywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicz-
nym do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napę-
dzie elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elek-
tryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kom-
presory, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części 
zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, tarcze cierne 
do maszyn, zszywacze elektryczne, piły otwornice, filtry olejo-
we, zszywacze, odsysacze do cyny, 8 narzędzia o napędzie 
ręcznym, wiertarki ręczne, regały narzędziowe, cęgi do cięcia 
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drutu, brzeszczoty - części narzędzi ręcznych, dłuta, dłuta 
i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, frezy, mieszadła, 
ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie 
i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, 
diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy, uchwyty mon-
tażowe do przewodów, uchwyty montażowe do rur, złącza 
ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze na-
stawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasado-
wych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 
w skrzynce narzędziowej, adaptery do nasadek, redukcje 
do kluczy nasadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, 
przedłużki do nasadek, przedłużki do bitów, przedłużki do na-
sadek z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, klucze oczko-
we, klucze płaskooczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy 
oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy kluczy oczko-
wych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze płasko nasa-
dowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki 
sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki dłu-
gie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spline na nasadce, 
końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe 
na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw na-
sadek Torx z otworem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek 
imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamome-
tryczne, klucze imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestaw kluczy 
Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół, klucze 
do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze 
oczkowe dwustronnie otwarte, klucze do świec, klucze trzpie-
niowe krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebi-
te, klucze hydrauliczne do perlatora, klucze hydrauliczne na-
stawne, klucze hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne 
do rur nastawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do ło-
żysk, kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki 
ślusarskie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki sto-
larskie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzu-
towe, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, 
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe 
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów 
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki 
z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, 
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wydłu-
żone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce do izola-
cji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersal-
ne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, 
szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, 
szczypce nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcó-
wek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli mie-
dzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, zagi-
narki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice boczne, 
nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki, 
zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, przymiary liniowe, ką-
towniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki 
nastawne, kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, 
miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, dłuta płaski 
do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw 
dłut. rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, 
strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza do strugów, ściski 
stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski spręży-
nowe C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, 
rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do monta-
żu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, 
komplet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, roz-
szywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże 
termiczne, spoiwa do spawania opalarką, dysze do opalarek, 
klucze do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur 
PCV, noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odła-
mywanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza 
odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, 

do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże 
do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrą-
głe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia 
blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wy-
ciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce 
monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej, 
obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaciska-
cze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze ręczne, 
pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły ręczne, 
sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia ręczne 
do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze 
diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tarcze 
do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, wier-
tła otwornice do drewna w zestawie, wiertła otwornice do be-
tonu z wolframem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła 
do betonu, kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, 
kołki mocujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klu-
cze, młotki, śrubokręty, piły grzbietnice, piły do drewna mokre-
go, gwintowniki ręczne, pojedynczo i w zestawach, nitownice, 
lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki do metalu, zestawy 
pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawal-
nicze, druty spawalnicze, zaciski do przewodów, uchwyty 
elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek 
i szkła, narzędzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wy-
ciskacze silikonu, mieszadła, poziomnice, noże do cięcia pły-
tek, wałki malarskie, kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki ma-
larskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchnia-
cze gleby, urządzenia do nakładania kleju na tapety-tapeto-
mat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod 
kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pisto-
lety do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania kleju, 
wkłady klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili 
do płyt gipsowo- kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce 
boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek 
plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrę-
taki do prac elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia sta-
lowe, młotki gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, 
zestawy pilników, uchwyty z przyssawką, gwintowniki ręczne, 
narzynki ręczne, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza 
do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowice robocze 
do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zestawy na-
rzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy 
do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki 
do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, 
trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, 
szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, 
trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia 
drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodo-
we, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-karto-
nowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipso-
wo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, 
brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica, piła kabłąkowa, 
piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły płat-
nice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-karto-
nowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe 
z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły 
ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z uchwytem, brzesz-
czoty płyt kabłąkowych, strugi, uchwyty do przenoszenia płyt 
gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osa-
dzania kołków w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy na-
rzędzi do montażu paneli podłogowych, wy ciskacze mas 
budowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki 
do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory do czysz-
czenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby 
rzymskie, narzędzia i maszyny o napędzie ręcznym, maszyny 
ręczne do obróbki drewna, obcinaki do rur miedzianych, noży-
ce do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapaso-
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we do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury, 
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki do gla-
zury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fu-
gownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fu-
gownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania 
płytek, wałek kolczasty z rączką do wy lewek, zestawy glazur-
nicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka zębata, mie-
szadło, kratką kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze 
otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki 
podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, pace styropia-
nowe, pace styropianowe z gąbką pace plastikowe, pace 
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką 
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, 
pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasa-
dowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, 
szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, ręczne zdziera-
ki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, wycieraczki 
do wycierania okien, 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alar-
my pożarowe, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, 
wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze lase-
rowe, wagi, wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody 
elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne 
urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable 
elektryczne, włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki 
do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zesta-
wy włączników elektrycznych, diody do podświetlania, ściem-
niacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki 
do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony 
do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfiko-
wane, pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, za-
ciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza 
elektryczne, odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochron-
ne, szelki bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, 
przyłbice spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary 
ochronne, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia sa-
mochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, oku-
lary przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, 
próbniki elektryczne, tablice informacyjne podświetlane, 
odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski 
ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, ma-
ski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, 
nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne ogrodo-
we, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, prostowniki, regulatory 
ciśnienia, dalmierze, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, po-
ziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, pozio-
mice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżo-
we, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodedektor, staty-
wy do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotno-
ściomierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy in-
spekcyjne, instalacja odgromowa, rejestratory obrazu pojazdu, 
taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, 
poziomnice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty 
murarskie z poziomicą, poziomnica do fug, obuwie ochronne, 
czapki ochronne, wkładki do butów roboczych, okablowane 
liny i taśmy elektryczne, 11 lampy oświetleniowe, żarówki zwy-
kłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, 
tarasu i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, lampy budow-
lane ze statywem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, 
lampy budowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urzą-
dzenia chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewa-
nia, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego ogrzewania, apa-
ratura i urządzenia chłodnicze, wymienniki ciepła, instalacje 
do dystrybucji wody, armatura, przewody i urządzenia bezpie-
czeństwa instalacji gazowych, grzejniki, kabiny natryskowe, 
kanały kominowe, urządzenia i instalacje klimatyzacji, miski 
WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze, krany, lampy oświetle-

niowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrzewacze po-
wietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, in-
stalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, 
oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do gril-
la, żarówki samochodowe, automatyka do nawodniania, opa-
larki elektryczne, filtry powietrza, zbiorniki na wodę, 12 taczki, 
wózki transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków 
transportowych, wycieraczki samochodowe, pokrowce na ta-
picerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, fo-
teliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opo-
ny, felgi, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodo-
we, klucze monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeń-
stwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki 
holownicze, rampy najazdowe,, paski klinowe, pasy rozrządu, 
tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, pompki do pom-
powania opon, 16 taśmy papierowe, taśmy pakowe zabezpie-
czające, taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki papierowe, 
tektura falistą tektura falista w rolkach, folia stretch w rolkach, 
folia ochronna bąbelkową naklejki na szyby pojazdów, wałki 
malarskie, wałki malarskie z rączką, walki malarskie specjalne 
do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malarskie 
kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski kuweta 
plus wałek z rączką wałki malarskie specjalne skórzane, rozeto-
we, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zesta-
wy malarskie specjalne z kuwetą do malowania narożników, 
do malowania krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie 
mini, rączki do wałków malarskich, zestawy malarskie: kij plus 
rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek 
z rączką plus taśma malarską zestawy malarski: kuweta plus 
wałek z rączką plus taśma malarską zestawy malarskie: kuweta 
plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta 
plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka 
plus trzy wałki plus mieszadełko, pędzie malarskie, zestawy 
pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, 
pudła kartonowe, zestawy stempli gąbkowych do prac malar-
skich, 17 folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z two-
rzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier 
izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budownictwie, ta-
śmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przy-
lepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, medyczne-
go lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, ta-
śmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, 
taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o róż-
nym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania 
i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudo-
wie, worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach 
budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji 
akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, 
taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochron-
ne, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyj-
ne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze 
do podlewania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki 
okienne w rolce i cięte, węże ciśnieniowe, masy spoinowe 
do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi 
płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-karto-
nowymi, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające 
do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici 
uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego 
materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane 
w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) 
używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, 
z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt 
gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych, 
z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań budowla-
nych, taśmy i płachty z włókniny polipropylenowej, taśmy 
i płachty z włókniny, taśmy i płachty z włókna szklanego prze-
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znaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płach-
ty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac 
budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do za-
tapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipso-
wych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy 
malarskie, taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łącze-
niowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt 
gipsowo- kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, 
taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy 
przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy 
z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z oło-
wiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie 
z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie bu-
dowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budow-
lana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach, papier 
zbrojony, taśmy uszczelniające, pianki poliuretanowe, maty 
izolujące i wyciszające pomieszczenia, kleje uszczelniające, nie-
metalowe złączki do węży, 18 parasole ogrodowe, 19 nieme-
talowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemeta-
lowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych za-
winiętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów 
zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropia-
nowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki 
niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla bu-
downictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki 
budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki 
ciesielskie, młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary 
niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, 
ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownic-
twa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalo-
we wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elemen-
ty konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy 
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okry-
cia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemeta-
lowe, listwy do przycinania tapet, szczotki do tapetowania, 
rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapeto-
wania, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, kreda 
traserska, sznur murarski, żyłka murarska, filc dla budownictwa, 
materiały wiążące do produkcji brykietów, masy bitumiczne, 
grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, 
ochronne i barwiące, membrany izolacyjne do celów budow-
lanych, panele prefabrykowanych ścianek działowych, kubki 
do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, masko-
wania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych 
dla budownictwa, masy szpachlowe używane do prac bu-
dowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła bu-
dowlane, mieszadła ręczne, pojemniki do celów budowla-
nych, kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie 
fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlo-
we i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie go-
towe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, 
preparaty do renowacji dachów, powłoki ochronne do da-
chów, masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie 
na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gła-
dzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips bu-
dowlany, gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, 
pasty poślizgowe i pasty do gwintów stosowane w pracach 
budowlanych, kit sanitarny do celów budowlanych, taśmy te-
flonowe do użytku w pracach budowlanych, masy gipsowe 
zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne 
gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-
-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaiko-
we, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, 
tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, 
tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne silikatowe, pre-
fabrykowane elementy niemetalowe, tworzywa sztuczne sto-

sowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, 
płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty 
gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty bu-
dowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty 
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodood-
porne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o podwyższo-
nej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTG, 
płyty specjalne, płyty sufitowe, profile tarasowe niemetalowe, 
taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt kompo-
zytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy 
i folie z tworzyw sztucznych i kompozytowych stosowane 
w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z two-
rzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem 
tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym do użytku 
w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budow-
nictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w bu-
downictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucz-
nych, stosowane w budownictwie, masy szpachlowe, gips, 
płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty pianko-
we, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, ko-
miny, kominki i wkłady kominowe, rury kominowe i kominko-
we, powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne na kaloryfery, 
na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki ochronne 
na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy 
i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucz-
nych, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane 
i listwy drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery 
niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły peł-
ne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, 
bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki, płytki szamo-
towe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne 
z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, 
piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, 
styropian fundamentowy, styropian wodnoodporny, wełna 
mineralna, siatka podtynkowa, niemetalowe kołki do termo-
izolacji, kołnierze do kołków niemetalowe, niemetalowe listwy 
i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, 
wylewki anhydrytowe, cementowe, wy lewki naprawczo-wy-
równawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydo-
we, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili niemetalo-
we, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian i ościeżni-
cowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych nie-
metalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siat-
ką niemetalowe do dociepleń, papa podkładowa, papa 
wierzchnią gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny kar-
piówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, 
dachówka glinianą membrany dachowe, kalenice, mocowania 
pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe plastikowe, rynny 
dachowe niemetalowe, wloty niemetalowe, mufy, kolanka 
trójniki, narożniki i osadniki rynnowe niemetalowe, zaślepki 
i złączki rynnowe oraz mocowania i stabilizatory rynny nieme-
talowe, kanały odwodnieniowe niemetalowe, siatki plastiko-
we, masy naprawcze do użytku w budownictwie, akryle sto-
sowane w pracach budowlanych, fugi epoksydowe, fugi de-
koracyjne, fugi cementowe, tarasy drewniane, ścieżki drewnia-
ne, podjazdy drewniane, płyty, deski podesty tarasowe, kratki 
ściekowe niemetalowe, domy drewniane do montażu, altany 
drewniane, osłony posesji drewniane, płoty drewniane, pergo-
le drewniane, pawilony ogrodowe drewniane, drzwi wejścio-
we niemetalowe, drzwi gospodarcze niemetalowe, ościeżnice 
niemetalowe, okna z tworzyw sztucznych, okna drewniane, 
okna dachowe drewniane, świetliki jako okna z drewna, para-
pety drewniane, pasy, gumy, gumy ściągające do stosowania 
w pracach budowlanych, podkładki filcowe pod urządzenia 
budowlane, 20 drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucz-
nych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wie-
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szaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, stoły 
do tapetowania, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki 
rozporowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki 
niemetalowe, skrzynki drewniane, kołki rozporowe plastikowe 
z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, opaski ślimakowe nie-
metalowe, opaski nylonowe, nogi do mebli metalowe, krzyży-
ki glazurnicze, kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magne-
tyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze 
wody, pokrowce na ubrania, 21 szczotki, szczotki czyszczące 
do rur o różnych średnicach, wkłady do pojemnika, worki próż-
niowe, worki próżniowe z pompką, zmiotki, mopy, wiadra pla-
stikowe, konewki, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, 
zraszacze do podlewania upraw i trawnika, kosze na odpady, 
kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, 
wiadra z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła segregatorowe, 
pudła tekstylne, kosze, koszyki, pojemniki składane, skrzynki, 
pokrywy stosowane w pracach budowlanych, szczotki do za-
miatania ulicy, szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku 
domowego, zestawy szczotka plus szufelka, szczotki do szoro-
wania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe 
i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, pojemniki 
na odpady, wełna stalowa, miotły stalowe, czyścik do miedzi, 
22 liny, linki, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki stosowane 
w pracach budowlanych, pasy transportowe niemetalowe, ta-
śmy mocujące stosowane w transporcie, złączki niemetalowe, 
pakuły lniane, sznury ogniotrwałe, niemetalowe taśmy do łą-
czenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kar-
tonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla bu-
downictwa, pokrycia z tworzyw sztucznych używane jako fo-
lie malarskie, 25 gumofilce, kalosze, skarpety, 35 telemarketing, 
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-ekspor-
towe, agencje reklamowe, badanie rynku, marketing, pokazy 
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, ga-
zet, organizowanie targów w celach handlowych i reklamo-
wych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform 
internetowych dla nabywców i sprzedawców, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, doradztwo w prowadze-
niu działalności gospodarczej, prowadzenie sklepów detalicz-
nych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysył-
kowych z następującymi towarami: kleje do celów przemysło-
wych, chemiczne impregnaty do drewna i do betonu, kleje 
do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje do reperacji 
i montażu, kleje termotopliwe, chemiczne renowatory do sili-
konu, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i te-
rakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do ka-
mieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt ce-
mentowych,, kleje do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt 
z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje 
do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy 
montażowe, chemiczne uszczelniacze dekarskie, chemiczne 
uszczelniacze kominkowe, chemiczne uszczelniacze poliure-
tanowe, inne niż farby środki hydroizolacyjne dwuskładniko-
we, inne niż farby środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, 
mieszanki gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, ży-
wice syntetyczne w tubach, chemiczne dodatki uszlachetnia-
jące do paliw, preparaty do lutowania rur miedzianych, pasty 
anareobowe, lut miękki, pasta z cyną, topniki, pasty do lutowa-
nia miękkiego, lut twardy, klej do PCV, kleje montażowe, spo-
iwo (kleje), rozpuszczalniki do farb, farby, farby w sprayu, bejce, 
lakiery, impregnaty do drewna i betonu jako farby, koncentraty 
barwiące do farb, impregnaty do drewna i betonu jako farby, 
farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne 
hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do da-
chów, farby przeciwpożarowe, lakiery, lakierobejce i lazury 
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalni-

ka, farby epoksydowe, środki do gruntowania tynków gipso-
wych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowa-
nia płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do grun-
towania podłóg i elewacji, masy gruntujące, kalafonia, środki 
czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny 
szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny 
i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, 
z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do sa-
mochodów, płyn czyszczący do PCV, papier ścierny w arku-
szach, papier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, 
paca ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne 
na rzep, krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc 
polerski, dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, 
filc ścierny, brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, ma-
zut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, sma-
ry przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodo-
we, pasty poślizgowe do PCV, metalowe materiały budowla-
ne, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, 
drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki 
do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji 
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki 
stropowe metalowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, 
płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalo-
we, drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy metalowy, 
wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji suchej za-
budowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoździe, kątowni-
ki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, kratowni-
ce metalowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalo-
we, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, 
ościeżnice metalowe, palety transportowe metalowe, pier-
ścienie metalowe, pierścienie nagwintowane, złączki metalo-
we, płyty podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pa-
kowania, pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wo-
dociągowe metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki 
metalowe, łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian 
i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, 
narożniki aluminiowe, profile metalowe do dociepleń, narożni-
ki z siatką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tyn-
ków, listwy podtynkowe metalowe, siatka tynkarska, siatka 
zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne meta-
lowe, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi metalowe, rury 
metalowe, rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, 
przedłużacze budowlane metalowe, koziołki remontowe me-
talowe i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słu-
py ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy me-
talowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i za-
mknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, 
rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące i wzmacniające konstruk-
cję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki 
i liny stalowe, ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasuwy, 
kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki rewi-
zyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki 
metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, 
kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, stal 
i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria 
metalowe do okien, siatki rolno-leśne metalowe, siatki ogro-
dowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalo-
wy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, 
pojemniki metalowe do przechowywania drobnego sprzętu 
budowlanego, cyna, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki 
narzędziowe przenośne metalowe, organizery narzędziowe 
metalowe, kotwy do wbijania metalowe, kotwy o specjalnym 
przeznaczeniu metalowe, kołki metalowe z wkrętem, kotwy 
metalowe, wkręty metalowe, śruby metalowe, podkładki me-
talowe, nakrętki metalowe, haki metalowe, karabińczyki meta-
lowe, bloczki metalowe, pierścienie metalowe, kausze metalo-
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we, zaciski metalowe, klamry metalowe, złączki metalowe, 
szekle metalowe, napinacze metalowe, zawleczki metalowe, 
krętliki metalowe, opaski zaciskowe metalowe, blacha da-
chówkowa metalowa, rury rynnowe metalowe, metalowe 
osłony rewizyjne ścianek, zszywki tapicerskie, prefabrykaty 
zbrojarskie, studzienki odwodnieniowe metalowe, kratki me-
talowe, pokrywy metalowe, denka studzienek metalowe, 
drzwi metalowe, okna metalowe, drzwi przeciwpożarowe 
metalowe, ościeżnice metalowe, wiadra metalowe do użytku 
w pracach budowlanych, narzędzia i maszyny o napędzie 
elektrycznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części 
maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty 
szklarskie, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, fre-
zarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny 
hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki 
elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łoży-
ska, mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty 
o napędzie mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń 
elektrycznych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elek-
tryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, 
urządzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agre-
gaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tło-
kowe, piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneu-
matyczne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej 
i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pisto-
lety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, 
pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechanicz-
ne, pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - na-
rzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziem-
nych, maszyny do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, 
sprężarki, końcówki prądowe, lutownice oporowe, lutownice 
transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki do lutownicy, 
spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki 
elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce drogowe, wiertar-
ki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wyciągania, betoniar-
ki, zagęszczacze, przecinarki do betonu mechaniczne, przeci-
narki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty udaro-
wo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, 
wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wier-
tarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, 
wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, 
wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki 
do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki aku-
mulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły 
tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcu-
chowe elektryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki aku-
mulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urzą-
dzenia wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do me-
talu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne 
nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki 
oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne 
akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szli-
fierki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi o napędzie elektrycz-
nym, strugi stołowe, frezarki, szlifierki proste, odkurzacze 
warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwer-
salne, agregaty prądotwórcze proste, agregaty prądotwórcze 
inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne, tokarki do drewna, 
tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podnośniki trapezo-
we, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne, wyciągarki 
elektryczne, przewody rozruchowe, kompresory olejowe 
i kompresory bezolejowe stosowane w budownictwie, pisto-
lety do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarowni-
ce, wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze 
pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety 
do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, zawory, filtry 
do prac budowlanych, spawarki inwertorowe, spawarki wielo-
funkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, 

pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wyko-
nywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicz-
nym do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napę-
dzie elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elek-
tryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kom-
presory, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części 
zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, tarcze cierne 
do maszyn, zszywacze elektryczne, piły otwornice, filtry olejo-
we, zszywacze, odsysacze do cyny, narzędzia o napędzie ręcz-
nym, wiertarki ręczne, regały narzędziowe, cęgi do cięcia dru-
tu, brzeszczoty - części narzędzi ręcznych, dłuta, dłuta i szpica-
ki, fazowniki do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki 
do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, 
tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty 
szklarskie jako części narzędzi, frezy, uchwyty montażowe 
do przewodów, uchwyty montażowe do rur, złącza ciesielskie, 
dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, ze-
staw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych z grze-
chotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce 
narzędziowej, adaptery do nasadek, redukcje do kluczy nasad-
kowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasa-
dek, przedłużki do bitów, przedłużki do nasadek z przegubem, 
grzechotki, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płaskoocz-
kowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze 
oczkowe odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych 
i obustronnie odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze na-
stawne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, na-
sadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki 
Torx na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sze-
ściokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, ze-
staw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx 
z otworem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbuso-
wych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klu-
cze imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz 
do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół, klucze do kół 
krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczko-
we dwustronnie otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe 
krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klu-
cze hydrauliczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, 
klucze hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur 
nastawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, 
kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusar-
skie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolarskie, 
młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzutowe, 
młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, ze-
staw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe 
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów 
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki 
z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, 
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczypce wydłu-
żone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce do izola-
cji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersal-
ne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, 
szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, 
szczypce nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcó-
wek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli mie-
dzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, zagi-
narki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice boczne, 
nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki, 
zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, przymiary liniowe, ką-
towniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki 
nastawne, kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, 
miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, dłuta płaski 
do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw 
dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, 
strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza do strugów, ściski 
stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski spręży-
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nowe C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, 
rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do monta-
żu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, 
komplet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, roz-
szywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże 
termiczne, spoiwa do spawania opalarką, dysze do opalarek, 
klucze do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur 
PCV, noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odła-
mywanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza 
odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, 
do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże 
do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrą-
głe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia 
blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wy-
ciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce 
monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej, 
obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaciska-
cze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze ręczne, 
pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły ręczne, 
sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia ręczne 
do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze 
diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tarcze 
do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, wier-
tła otwornice do drewna w zestawie, wiertła otwornice do be-
tonu z wolframem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła 
do betonu, kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, 
kołki mocujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klu-
cze, młotki, śrubokręty, piły grzbietnice, piły do drewna mokre-
go, gwintowniki ręczne, pojedynczo i w zestawach, nitownice, 
lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki do metalu, zestawy 
pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawal-
nicze, druty spawalnicze, zaciski do przewodów, uchwyty 
elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek 
i szkła, narzędzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wy-
ciskacze silikonu, mieszadła, poziomnice, noże do cięcia pły-
tek, wałki malarskie, kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki ma-
larskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchnia-
cze gleby, urządzenia do nakładania kleju na tapety-tapeto-
mat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod 
kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosową piła kątową pistole-
ty do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkła-
dy klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili do płyt 
gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne, 
wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus koń-
cówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki 
do prac elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, 
młotki gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, ze-
stawy pilników, uchwyty z przyssawką gwintowniki ręczne, 
narzynki ręczne, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza 
do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowice robocze 
do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zestawy na-
rzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy 
do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki 
do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła siekiery, 
trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, 
szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, 
trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia 
drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodo-
we, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-karto-
nowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipso-
wo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, 
brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica, piła kabłąkowa, 
piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły płat-
nice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-karto-
nowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe 
z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły 
ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z uchwytem, brzesz-

czoty płyt kabłąkowych, strugi, uchwyty do przenoszenia płyt 
gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osa-
dzania kołków w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy na-
rzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas bu-
dowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki 
do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory do czysz-
czenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby 
rzymskie, narzędzia i maszyny o napędzie ręcznym, maszyny 
ręczne do obróbki drewna, obcinaki do rur miedzianych, noży-
ce do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapaso-
we do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury, 
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki do gla-
zury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fu-
gownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fu-
gownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania 
płytek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurni-
cze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka zębata, miesza-
dło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze 
otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki 
podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, pace styropia-
nowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace 
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, 
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, 
pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasa-
dowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, 
szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, ręczne zdziera-
ki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, wycieraczki 
do wycierania okien, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy 
pożarowe, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykry-
wacze nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, 
wagi, wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody elek-
tryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne 
urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable 
elektryczne, włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki 
do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zesta-
wy włączników elektrycznych, diody do podświetlania, ściem-
niacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki mchu, plakietki 
do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony 
do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfiko-
wane, pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, za-
ciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza 
elektryczne, odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochron-
ne, szelki bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, 
przyłbice spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary 
ochronne, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia sa-
mochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, oku-
lary przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, 
próbniki elektryczne, tablice informacyjne podświetlane, 
odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski 
ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, ma-
ski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, 
nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne ogrodo-
we, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, prostowniki, regulatory 
ciśnienia, dalmierze, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, po-
ziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, pozio-
mice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżo-
we, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodedektor, staty-
wy do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotno-
ściomierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy in-
spekcyjne, instalacja odgromowa, rejestratory obrazu pojazdu, 
taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, 
poziomnice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty 
murarskie z poziomicą, poziomnica do fug, obuwie ochronne, 
czapki ochronne, wkładki do butów roboczych, okablowane 
liny i taśmy elektryczne, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, 
żarówki halogenowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu 
i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane 
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ze statywem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lampy 
budowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urządzenia 
chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewania, boj-
lery, instalacje i grzejniki centralnego ogrzewania, aparatura 
i urządzenia chłodnicze, wymienniki ciepła, instalacje do dys-
trybucji wody, armatura, przewody i urządzenia bezpieczeń-
stwa instalacji gazowych, grzejniki, kabiny natryskowe, kanały 
kominowe, urządzenia i instalacje klimatyzacji, miski WC, wy-
ciągi kominowe, kotły grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, 
miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, 
toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje 
zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy 
oświetleniowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarów-
ki samochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elek-
tryczne, filtry powietrza, zbiorniki na wodę, taczki, wózki trans-
portowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transporto-
wych, wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę sa-
mochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki 
do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, fel-
gi, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klu-
cze monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ram-
ki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holowni-
cze, rampy najazdowe, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, 
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, pompki do pompowania 
opon, taśmy papierowe, taśmy pakowe zabezpieczające, ta-
śmy klejące, worki na śmieci, ręczniki papierowe, tektura falista, 
tektura falista w rolkach, folia stretch w rolkach, folia ochronna 
bąbelkowa, naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki 
malarskie z rączką, walki malarskie specjalne do narożników, 
do rur, do pasków, do okien, zestawy malarskie kuweta plus 
wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek 
z rączką, wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolca-
mi, z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy malar-
skie specjalne z kuwetą do malowania narożników, do malo-
wania krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini, 
rączki do wałków malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka 
plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus 
taśma malarska, zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką 
plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek 
z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki 
i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki 
plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, 
rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, pudła kartonowe, 
zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, folie malar-
skie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych 
nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy 
przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne 
do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylep-
na nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, 
taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe 
ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, 
taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym przeznacze-
niu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, 
taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie, worki 
z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowla-
nych, worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji aku-
stycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, ta-
śmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochron-
ne, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyj-
ne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze 
do podlewania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki 
okienne w rolce i cięte, węże ciśnieniowe, masy spoinowe 
do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi 
płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-karto-
nowymi, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające 
do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici 
uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego 

materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane 
w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PC V) 
używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, 
z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt 
gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych, 
z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań budowla-
nych, taśmy i płachty z włókniny polipropylenowej, taśmy 
i płachty z włókniny, taśmy i płachty z włókna szklanego prze-
znaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płach-
ty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac 
budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do za-
tapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipso-
wych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy 
malarskie, taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łącze-
niowe płyt gipsowo- kartonowych, taśmy narożnikowe 
do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amorty-
zujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, 
taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy 
z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z oło-
wiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie 
z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie bu-
dowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budow-
lana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach, papier 
zbrojony, taśmy uszczelniające, pianki poliuretanowe, maty 
izolujące i wyciszające pomieszczenia, kleje uszczelniające, nie-
metalowe złączki do węży, parasole ogrodowe, niemetalowe 
materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, ką-
towniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych 
w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrz-
nych i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, 
siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalo-
we, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, 
niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, 
młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalowe, 
rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki nieme-
talowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalo-
we płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończe-
niowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyj-
ne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończe-
niowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki 
niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy 
do przycinania tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe 
z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, 
sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, 
sznur murarski, żyłka murarska, filc dla budownictwa, materia-
ły wiążące do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt 
bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, 
ochronne i barwiące, membrany izolacyjne do celów budow-
lanych, panele prefabrykowanych ścianek działowych, kubki 
do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, masko-
wania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych 
dla budownictwa, masy szpachlowe używane do prac bu-
dowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła bu-
dowlane, mieszadła ręczne, pojemniki do celów budowla-
nych, kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie 
fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlo-
we i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie go-
towe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, 
preparaty do renowacji dachów, powłoki ochronne do da-
chów, masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie 
na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gła-
dzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips bu-
dowlany, gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, 
pasty poślizgowe i pasty do gwintów stosowane w pracach 
budowlanych, kit sanitarny do celów budowlanych, taśmy te-
flonowe do użytku w pracach budowlanych, masy gipsowe 
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zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne 
gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-
-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaiko-
we, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, 
tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, 
tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne silikatowe, pre-
fabrykowane elementy niemetalowe, tworzywa sztuczne sto-
sowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, 
płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo- włókninowe, płyty 
gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty bu-
dowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty 
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodood-
porne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o podwyższo-
nej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTG, 
płyty specjalne, płyty sufitowe, profile tarasowe niemetalowe, 
taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipso-
wych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kom-
pozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, ta-
śmy i folie z tworzyw sztucznych i materiałów kompozyto-
wych stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kom-
pozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tek-
stylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozo-
wym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe 
ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne 
stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe 
i z tworzyw sztucznych, stosowane w budownictwie, masy 
szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropia-
nowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki ela-
styczne na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury 
kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki 
ochronne na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, 
powłoki ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokau-
czukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny 
z tworzyw sztucznych, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, 
płyty drewniane i listwy drewniane stosowane w budownic-
twie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamo-
towe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, 
pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki, 
płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne 
płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa 
gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styro-
pian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-
odporny, wełna mineralną siatka podtynkowa, niemetalowe 
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków niemetalowe, nie-
metalowe listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do sty-
ropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki 
naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, po-
sadzki epoksydowe, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki 
profili niemetalowe, łączniki sufitowe niemetalowe, profile 
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili 
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do docie-
pleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, papa pod-
kładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitu-
miczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, 
płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kaleni-
ce, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe 
plastikowe, rynny dachowe niemetalowe, wloty niemetalowe, 
mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe niemetalo-
we, zaślepki i złączki rynnowe oraz mocowania i stabilizatory 
rynny niemetalowe, kanały odwodnieniowe niemetalowe, 
siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownic-
twie, akryle stosowane w pracach budowlanych, fugi epoksy-
dowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, tarasy drewniane, 
ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty, deski podesty 
tarasowe, kratki ściekowe niemetalowe, domy drewniane 
do montażu, altany drewniane, osłony posesji drewniane, pło-
ty drewniane, pergole drewniane, pawilony ogrodowe drew-

niane, drzwi wejściowe niemetalowe, drzwi gospodarcze nie-
metalowe, ościeżnice niemetalowe, okna z tworzyw sztucz-
nych, okna drewniane, okna dachowe drewniane, świetliki 
jako okna z drewna, parapety drewniane, pasy, gumy, gumy 
ściągające do stosowania w pracach budowlanych, podkładki 
filcowe pod urządzenia budowlane, drabiny drewniane, drabi-
ny z tworzyw sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akce-
soria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, 
stoły, krzesła, stoły do tapetowania, kołki rozporowe plastiko-
we z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane 
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, kołki roz-
porowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, 
opaski ślimakowe niemetalowe, opaski nylonowe, nogi 
do mebli metalowe, krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe, 
magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, li-
stwy do klinkieru, zgarniacze wody, pokrowce na ubrania, 
szczotki, szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, 
wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe 
z pompką, zmiotki, mopy, wiadra plastikowe, konewki, szufelki, 
szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania 
upraw i trawnika, kosze na odpady, kije teleskopowe do prac 
domowych i malarskich, kuwety, wiadra z rolkami, skrzynki 
plastikowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze, ko-
szyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy stosowane w pra-
cach budowlanych, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki 
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy 
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane 
do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem 
do mioteł, ścierki do podłogi, pojemniki na odpady, wełna sta-
lowa, miotły stalowe, czyścik do miedzi, liny, linki, sznury, 
sznurki, sznurki rolnicze, żyłki stosowane w pracach budowla-
nych, pasy transportowe niemetalowe, taśmy mocujące stoso-
wane w transporcie, złączki niemetalowe, pakuły lniane, sznu-
ry ogniotrwałe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowla-
nych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufito-
wych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, pokrycia 
z tworzyw sztucznych używane jako folie malarskie, gumofil-
ce, kalosze, skarpety, 37 budowa domów, budowa obiektów 
przemysłowych, usługi remontów i renowacji obiektów prze-
mysłowych i budynków mieszkalnych oraz pawilonów, skle-
pów targowych, nadzór budowlany, izolowanie budynków, 
malowanie pomieszczeń, tynkowanie, montowanie ruszto-
wań, montaż instalacji grzewczych i wodnokanalizacyjnych 
oraz klimatyzacyjnych.

(210) 491889 (220) 2018 10 23
(731) MARCINIAK BEATA LA CREPERIE, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LA CREPERIE naleśnikarnia

(531) 07.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 artykuły spożywcze pochodzenia zwierzę-
cego: mięso, ryby,drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon-
serwowane, suszone i gotowane, owoce i warzywa, jaja, 
mleko, przetwory mleczne, galaretki, kompozycje owoców 
przetworzonych, oleje i tłuszcze jadalne, żywność przygo-
towana z mięsa, warzyw, owoców i ryb, koktajle, substytu-
ty mleka, 30 kawa, kakao, herbata, aromaty do ciast, ciasto 
do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, mąka i przetwory 
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, syropy, 
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sosy (przyprawy), przyprawy, pesto, sorbety, zagęszczacze, 
naleśniki, wyroby cukiernicze, zioła do celów spożywczych, 
43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, bary szybkiej obsługi (snack- bary), usługi 
zaopatrzenia w żywność, usługi barowe, bary szybkiej obsłu-
gi (snack bary).

(210) 492599 (220) 2018 11 13
(731) STOWARZYSZENIE NA RZECZ RACJONALNEJ 

I EFEKTYWNEJ POLITYKI NARKOTYKOWEJ 
WOLNEKONOPIE.ORG, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLNE KONOPIE

(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.05.01, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 ekstrakty roślinne do celów farmaceutycz-
nych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, eks-
trakty ziołowe do celów medycznych, farmaceutyczne pro-
dukty dermatologiczne, herbata z ziół do celów leczniczych, 
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
homeopatyczne maści przeciwzapalne, korzenie lecznicze, 
kremy lecznicze, lecznicze napary ziołowe, lekarstwa, leki 
dla ludzi, leki przeciw nowotworom, leki przeciwpadaczko-
we, leki ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, 
napoje ziołowe do użytku leczniczego, narkotyki do celów 
medycznych, naskórne plastry przylepne do celów medycz-
nych, olejki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, produkty 
dietetyczne do celów medycznych, substancje używane 
do inhalacji, suplementy dietetyczne i odżywcze, suple-
menty ziołowe, 31 nasiona, ziarna, nasiona konopi indyj-
skich, nasiona konopi, 34 lufki, zioła do palenia, fajki wodne, 
elektroniczne fajki wodne, fajki do palenia tytoniu z metalu 
szlachetnego, bibułki papierosowe, bloczki bibułki papiero-
sowej, gilzy papierosowe, pudełka na papierosy, zapalniczki, 
ustniki do papierosów, tytoń do papierosów, zestaw do skrę-
cania papierosów, ustniki do papierosów, papierowe ustniki 
papierosowe z filtrami, pojemniki na zapalniczki do papiero-
sów, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, pa-
pierośnice z metali szlachetnych, papierosy, cygara, cygaretki 
i inne gotowe artykuły dla palaczy.

(210) 492600 (220) 2018 11 13
(731) STOWARZYSZENIE NA RZECZ RACJONALNEJ 

I EFEKTYWNEJ POLITYKI NARKOTYKOWEJ 
WOLNEKONOPIE.ORG, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLNE KONOPIE

(531) 05.03.11, 26.05.01, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 ekstrakty roślinne do celów farmaceutycz-
nych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, eks-
trakty ziołowe do celów medycznych, farmaceutyczne pro-
dukty dermatologiczne, herbata z ziół do celów leczniczych, 

herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
homeopatyczne maści przeciwzapalne, korzenie lecznicze, 
kremy lecznicze, lecznicze napary ziołowe, lekarstwa, leki 
dla ludzi, leki przeciw nowotworom, leki przeciwpadaczko-
we, leki ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, 
napoje ziołowe do użytku leczniczego, narkotyki do celów 
medycznych, naskórne plastry przylepne do celów medycz-
nych, olejki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, produkty 
dietetyczne do celów medycznych, substancje używane 
do inhalacji, suplementy dietetyczne i odżywcze, suple-
menty ziołowe, 31 nasiona, ziarna, nasiona konopi indyj-
skich, nasiona konopi, 34 lufki, zioła do palenia, fajki wodne, 
elektroniczne fajki wodne, fajki do palenia tytoniu z metalu 
szlachetnego, bibułki papierosowe, bloczki bibułki papiero-
sowej, gilzy papierosowe, pudełka na papierosy, zapalniczki, 
ustniki do papierosów, tytoń do papierosów, zestaw do skrę-
cania papierosów, ustniki do papierosów, papierowe ustniki 
papierosowe z filtrami, pojemniki na zapalniczki do papiero-
sów, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, pa-
pierośnice z metali szlachetnych, papierosy, cygara, cygaretki 
i inne gotowe artykuły dla palaczy.

(210) 494490 (220) 2019 01 07
(731) GRZYB PAWEŁ, Jakubowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polmar warzywa i owoce

(531) 05.07.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyro-
bów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecja-
lizowanych sklepach, sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 
sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wy-
specjalizowanych sklepach, 36 wynajem i zarządzanie nieru-
chomościami własnymi lub dzierżawionymi, kupno i sprze-
daż nieruchomości na własny rachunek, 39 transport dro-
gowy towarów, 44 uprawa warzyw, włączając melony oraz 
uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych.

(210) 494621 (220) 2019 01 10
(731) PRZYWARSKI MACIEJ HURT IMPORT EXPORT, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Luk

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 31 rośliny suszone do dekoracji, kwiaty suszone 
do dekoracji.

(210) 496735 (220) 2019 03 05
(731) MULTI STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) BARLEY
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, organizacja i uruchamianie sieci gastrono-



Nr  ZT31/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 47

micznych, rozpowszechnianie i uaktualnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, re-
klama radiowa, prasowa, telewizyjna i za pośrednictwem 
sieci komputerowej, prowadzenie agencji reklamowych, 
43 usługi hotelarskie, usługi prowadzenia restauracji, ka-
wiarni, pubów, barów szybkiej obsługi, usługi gastrono-
miczne i cateringowe, bary i bary szybkiej obsługi [snack 
bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, re-
stauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, przygo-
towywanie żywności na wynos.

(210) 497024 (220) 2019 03 12
(731) ZAKŁAD ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH - DOM 

W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZRK-DOM POZNAŃ

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, związane z budową dróg 
i mostów, budowa dróg kołowych i szynowych, wykończe-
niowe roboty budowlane, wynajem sprzętu budowlanego 
i burzącego, usługi w zakresie instalowania, naprawy i kon-
serwacji specjalistycznych maszyn budowlanych.

(210) 497030 (220) 2019 03 11
(731) MURATOR EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WFK Warszawski Festiwal Kryminału

(531) 27.05.01, 01.15.15, 29.01.13
(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma, 
książki, broszury, notesy, kalendarze, katalogi, segregatory, 
zeszyty, podręczniki, ulotki, prospekty, foldery, plany, mapy, 
fotografie, plakaty, 35 organizacja targów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnej 
w prasie, radiu, telewizji, Internecie, na wszystkich nośnikach, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie 
interesów osób trzecich w zakresie zarządzania i organizacji 
firm, doradztwa handlowego, prowadzenie badań rynku, 
wyszukiwanie kontrahentów, pozyskiwanie i systematyzacja 
danych komputerowych baz danych, 38 rozpowszechnianie 
obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci telein-
formatycznych, przekazu satelitarnego, udostępnianie serwi-
sów informacyjnych, działalność portali internetowych, udo-
stępnianie on-line książek i publikacji, 41 produkcja i montaż 
filmów, reportaży, programów radiowych i telewizyjnych, 
organizacja wystaw związanych z problematyką kryminalną, 
organizacja imprez rozrywkowych, szkoleń, konkursów, kon-
ferencji, seminariów, pokazów, imprez rekreacyjnych, udo-
stępnianie gier i programów on-line, publikowanie książek.

(210) 497061 (220) 2019 03 13
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) septicort

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.13.01
(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty 
i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspi-
ranty do użytku osobistego, olejki aromatyczne, olejki mine-
ralne, balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, preparaty do demakija-
żu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące 
i dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do golenia, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, prepa-
raty do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, prepara-
ty kąpielowe do celów higienicznych, kremy do skóry, sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, środki 
do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów 
kosmetycznych, woda kolońska, woda toaletowa i zapacho-
wa, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów 
medycznych, żele do wybielania zębów, pianki, kosmety-
ki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, żele nawilżające, 
kremy tonizujące, kosmetyki do włosów, kosmetyki do de-
makijażu, środki nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki 
do brwi, koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci, 
płynne, płynne kremy, kosmetyki do ust, kosmetyki zawie-
rające pantenol, kosmetyki zwierające keratynę, kosmetyki 
dla dzieci, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci 
kremów, płyny do twarzy, toniki do twarzy, kremy do ciała, 
żele po opalaniu, olejki do ciała, peelingi do twarzy, kosme-
tyki w formie olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej, 
kosmetyki w formie żelu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
zmywacze do paznokci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, nawilżające balsa-
my do skóry, płyny do pielęgnacji skóry, płyny do pielęgnacji 
włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, 
perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie 
sproszkowanej (pudry), zmywacze lakieru do paznokci, my-
dła nielecznicze, mydła granulowane, mydła w żelu, mydła 
w płynie, mydła w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia 
ciała nie zawierające mydła, balsamy oczyszczające, balsamy 
do rąk, balsamy do golenia, balsamy do ciała, żele do czysz-
czenia zębów, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele do go-
lenia, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele 
do ciała, żele do czyszczenia zębów, pasty do zębów, od-
żywki do włosów, odżywki do ust, odżywki do paznokci, 
szampony, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów 
kosmetycznych, 5 mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, 
mydła antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i od-
każające, aldehydy do celów farmaceutycznych, anestetyki, 
antyseptyki, balsamiczne preparaty do celów medycznych, 
balsamy do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe 
białkowe suplementy diety, borowina lecznicza, borowina 
do kąpieli, chusteczki odkażające, chirurgiczne materiały 
opatrunkowe, nasączone chusteczki antyseptyczne, chus-
teczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, chu-
steczki nasączone płynami farmaceutycznymi, detergenty 
do celów medycznych, wyciąg z chmielu do celów farma-
ceutycznych, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, 
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, gaza opatrunkowa, gąbka do ran, 
gorczyca do celów farmaceutycznych, lecznicza guma 
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do życia, guma do żucia odświeżająca oddech do celów 
leczniczych, gwajakol do celów farmaceutycznych, herbaty 
zielone do celów leczniczych, intymne preparaty nawilżają-
ce, jod do celów farmaceutycznych, preparaty terapeutycz-
ne do kąpieli, kompresy, kwasy do celów farmaceutycznych, 
lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny 
do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty 
toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze szampony 
dla zwierząt domowych lecznicze napoje mineralne, leczni-
cze napoje izotoniczne, maści do celów farmaceutycznych, 
napoje stosowane w lecznictwie, herbata ziołowa, napoje 
ziołowe do użytku leczniczego, zioła lecznicze, lecznicze 
płyny do przemywania oczu, olejek terpentynowy do celów 
farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów farmaceu-
tycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, leki dla ludzi, 
leki ziołowe, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne 
suplementy diety, sole mineralne do kąpieli, suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, suplementy zawierające mleczko 
pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, 
środki oczyszczające, Środki lecznicze przeciw poceniu się, 
środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, 
kadzidełka do odstraszania owadów, preparaty farmaceu-
tyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, odżywcze 
suplementy diety, preparaty i artykuły higieniczne, materiały 
opatrunkowe, plastry, plastry do celów medycznych, płyny 
do płukania ust, płyny do celów farmaceutycznych, antybak-
teryjne płyny do rąk, lecznicze płyny do pielęgnacji skóry, 
płyny dezynfekujące inne niż mydła, olejki do celów kosme-
tycznych, płyny lecznicze do płukania ust, płyny dezynfek-
cyjne do jamy ustnej, preparaty do sterylizacji, preparaty che-
miczne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do ce-
lów higienicznych, spraye odświeżające do pomieszczeń, 
preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do niszczenia 
robactwa, środki przeczyszczające, suplementy zawierające 
siemię lniane, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceu-
tycznych, sole mineralne do kąpieli, preparaty do sterylizacji, 
spray do użytku farmaceutycznego, tabletki do ssania do ce-
lów farmaceutycznych, tabletki do ssania na ból gardła, tam-
pony, środki uspokajające, wata do celów leczniczych, pre-
paraty witaminowe, zioła do palenia do celów leczniczych, 
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone i zakonserwowane, 
substancje żrące do celów farmaceutycznych, żywność 
dla niemowląt, waciki do celów medycznych, 6 pojemni-
ki [kasety, paki] metalowe, pojemniki do pakowania meta-
lowe, pojemniki do przechowywania kwasów metalowe, 
pojemniki do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza 
metalowe, pojemniki metalowe [magazynowanie, trans-
port], 10 analizatory do identyfikacji bakterii do celów me-
dycznych, aplikatory pigułek, bandaże elastyczne, bandaże 
ortopedyczne na kolana, bandaże usztywniające na stawy, 
fartuchy do badania pacjentów, gąbki chirurgiczne, grzebie-
nie do wyczesywania wszy, maski anestezjologiczne, maski 
do sztucznego oddychania, maski stosowane przez personel 
medyczny, maski terapeutyczne na twarz, odzież specjalna 
używana w salach operacyjnych, okrycia chirurgiczne, opaski 
podtrzymujące [bandaże], plastry chłodzące do celów me-
dycznych, podkłady zapobiegające odleżynom, pojemniki 
do aplikowania leków, pojemniki na odpady pochodzenia 
medycznego, prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła 
sterylne chirurgiczne, przybory do mycia wgłębień ciała, rę-
kawice do celów medycznych, rękawice do masażu, rozpy-
lacze aerozoli do celów medycznych, rozpylacze do celów 
medycznych, strzykawki do celów medycznych, szczoteczki 
do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień 
ciała, szpatułki laryngologiczne do celów medycznych, wor-
ki na wodę do celów medycznych, worki z lodem do celów 
medycznych, zakraplacze do celów medycznych, zestawy 

do irygacji, 21 dozowniki mydła, nici dentystyczne, przybo-
ry kosmetyczne, przybory kuchenne, przybory kuchenne 
nieelektryczne, przybory toaletowe, szpatułki kosmetyczne, 
wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej.

(210) 497570 (220) 2019 03 22
(731) DRUSZCZ MICHAŁ, Zielonka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAKESHOP.com

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.08, 26.01.18, 26.04.04, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa artykułów 
do sportów wodnych w sklepie stacjonarnym i przez Inter-
net, reklama, usługi menadżerskie dla sportowców.

(210) 497582 (220) 2019 03 22
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) lauroseptQ73
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, 
lotiony, mleczka kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, 
drewno zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
kadzidełka, esencje eteryczne, perfumy, szampony, olejki 
eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty do na-
pojów [olejki eteryczne] aromaty do napojów [olejki ete-
ryczne], balsamy inne niż do celów medycznych, barwni-
ki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy 
do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, chusteczki na-
sączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, 
ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, kadzi-
dełka, kadzidła, kamień polerski, kosmetyki upiększające, 
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakiery 
do paznokci, lotony do celów kosmetycznych, maseczki 
kosmetyczne, mięta do wyrobów perfumeryjnych, my-
dełka, mydła dezodoryzujące,mydła migdałowe, mydła 
przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, naklejane 
ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, oleje czyszczące, 
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek 
terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki to-
aletowe, piżmo [perfumeria], płyny do pielęgnacji włosów, 
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny 
po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycz-
nych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty 
do opalania, preparaty do prostowania włosów, preparaty 
kąpielowe do celów higienicznych, puder do makijażu, sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, suche szampo-
ny, szampony, szminki, sztuczne paznokcie, sztuczne rzę-
sy, środki do czyszczenia zębów, toniki kosmetyczne, tusze 
do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów 
kosmetycznych, wazelina do celów kosmetycznych, wa-
zelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, 
woda toaletowa, woda utleniona do celów kosmetycznych, 
woda zapachowa, wybielacze [odbarwiacze] do celów 
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kosmetycznych, zestawy kosmetyków, zmywacze do pa-
znokci, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 
żele do wybielania zębów, 5 Produkty farmaceutyczne, 
wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplemen-
ty diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące 
wzbogacone w witaminy i minerały do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo - 
multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżyw-
cze i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, 
korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, kosmetyki zdro-
wotne, kosmetyki dermatologiczne, oleje lecznicze, zioła 
lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści do celów 
farmaceutycznych, mydła lecznicze, preparaty z mikroele-
mentami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, 
mleczko pszczele do celów medycznych, nalewki do celów 
leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli 
mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, pre-
paraty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych, 
żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odka-
żające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne 
i higieniczne, mydła dezynfekujące.

(210) 497830 (220) 2019 03 28
(731) ORZEŁ KRZYSZTOF P.P.H.U. ORTEX, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) ORZEŁ Bierz mnie w ciemno!
(510), (511) 29 mięso, drób, gęsina, wędliny, konserwowa-
ne, suszone, gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, 
konfitury, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne 
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzony 
len do spożycia, konopie przetworzone do spożycia, pa-
sty do kanapek na bazie produktów mlecznych, warzyw, 
owoców, nasion roślin strączkowych, orzechów, 30 kawa, 
herbata, kakao, kawa nienaturalna, wyroby z mąki, pieczy-
wo i wyroby piekarnicze, chleb, bułki, drożdżówki, cebula-
rze, kanapki, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, słodycze, 
czekolada, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, 
pasty do kanapek czekoladowe, pasty do kanapek czeko-
ladowe zawierające orzechy, 31 surowe i nieprzetworzone 
produkty rolne, ogrodnicze, leśne, surowe i nieprzetwo-
rzone ziarna i nasiona, len, konopie, świeże owoce i wa-
rzywa, świeże zioła, 32 napoje bezalkoholowe, napoje 
owocowe i warzywne, soki owocowe i warzywne, smo-
othie, koktajle, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym 
również za pośrednictwem automatów i przez Internet ar-
tykułów spożywczych, takich jak: wyroby z mąki, pieczywo 
i wyroby piekarnicze, chleb, bułki, drożdżówki, cebularze, 
wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, słodycze, czekolada, 
kanapki, pasty do kanapek, mięso, drób, gęsina, wędliny, 
produkty z przetworzonych owoców i warzyw, jaja, mleko 
i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzo-
ny len i konopie, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, 
przyprawy, zioła suszone, napoje warzywne i owocowe, 
smoothie, koktajle, nieprzetworzone ziarna i nasiona, len, 
konopie, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, produkty 
spożywcze naturalne oraz wytwarzane w sposób trady-
cyjny, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi 
gastronomiczne, usługi przygotowywania i serwowania 
posiłków oraz napojów.

(210) 498440 (220) 2019 04 08
(731) KISIEL SYLWESTER SYNTHWESTER, Mrągowo
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Smart Cards

(531) 02.05.01, 02.05.02, 02.05.03, 26.04.02, 26.07.25, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 41 tworzenie pomocy naukowych dla żłobków, 
przedszkoli i szkół.

(210) 498442 (220) 2019 04 08
(731) MARKIEWICZ JAKUB JM PROFIT, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) profitank

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 zbiorniki magazynowe z tworzyw sztucz-
nych, zbiorniki do przechowywania cieczy zrobione z mate-
riałów niemetalowych (kontenery), niemetalowe kontenery 
transportowe, zbiorniki z tworzyw sztucznych na paliwo, 
zbiorniki niemetalowe na paliwo ciekłe, zbiorniki z tworzyw 
sztucznych na nawozy, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
zbiorników magazynowych z tworzyw sztucznych, zbiorni-
ków do przechowywania cieczy zrobionych z materiałów 
niemetalowych, niemetalowych kontenerów transporto-
wych, zbiorników z tworzyw sztucznych na paliwo, zbiorni-
ków niemetalowych na paliwo ciekłe, zbiorników z tworzyw 
sztucznych na nawozy.

(210) 498480 (220) 2019 04 09
(731) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITIMED

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.13.01
(510), (511) 39 transport sanitarny, 44 usługi poradnictwa 
i doradztwa medycznego, usługi w zakresie leczenia me-
dycznego, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób 
ciała ludzkiego, usługi opieki medycznej świadczone przez 
kliniki i szpitale, usługi podstawowej opieki zdrowotnej, 
usługi medyczne świadczone przez lekarzy i służbę zdro-
wia wszystkich specjalności, diagnostyka medyczna, w tym 
przeprowadzanie badań rentgenem, rezonansem magne-
tycznym, tomografem komputerowym, ultrasonografem, 
elektrokardiogramem, spirometrem, elektroencefalogra-
fem, usługi z zakresu ambulatoryjnej i specjalistycznej opie-
ki medycznej, w tym alergologia, andrologia, balneologia, 
bariatria, dermatologia, diabetologia, endokrynologia, epi-
demiologia, fizjoterapia, fizykoterapia, gastrologia, geriatria, 
hematologia, kardiologia, leczenia chorób zakaźnych, me-
dycyna pracy, medycyna wewnętrzna, neurologia, okulisty-
ka, onkologia, ortopedia, otorynolaryngologia, patologia, 
pediatria, pulmonologia, psychiatria, seksuologia, urologia, 
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wenerologia, usługi chirurgiczne, w tym chirurgia ogólna, 
dziecięca, torakochirurgia, naczyniowa, onkologiczna, pla-
styczna, refrakcyjna, sercowo-naczyniowa, szczękowo-twa-
rzowa, neurochirurgia, chirurgia urazowa, transplantologia, 
usługi farmakologiczne, w tym farmakologia kliniczna, far-
makodynamika, toksykologia, usługi medycznej opieki pie-
lęgniarskiej oraz usługi położnicze, usługi stomatologiczne, 
w tym stomatologia zachowawcza, dziecięca, estetyczna, 
implantologia, periodontologia, protetyka, chirurgia stoma-
tologiczna i ortodoncja, radiologia stomatologiczna, usłu-
gi doradztwa w zakresie stomatologii i ortodoncji, usługi 
rehabilitacji i rekonwalescencji chorych, usługi medyczne 
z zakresu profilaktyki zdrowia wykonywane na miejscu 
w przychodni, szkole i w miejscu zamieszkania czy pracy 
chorego, kliniki medyczne, analizy medyczne i badania dia-
gnostyczne, usługi w zakresie prowadzenia laboratoriów 
medycznych.

(210) 498483 (220) 2019 04 09
(731) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITIMED

(531) 27.05.01, 24.13.01, 29.01.13, 27.05.24
(510), (511) 39 transport sanitarny, 44 usługi poradnictwa 
i doradztwa medycznego, usługi w zakresie leczenia me-
dycznego, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób 
ciała ludzkiego, usługi opieki medycznej świadczone przez 
kliniki i szpitale, usługi podstawowej opieki zdrowotnej, 
usługi medyczne świadczone przez lekarzy i służbę zdro-
wia wszystkich specjalności, diagnostyka medyczna, w tym 
przeprowadzanie badań rentgenem, rezonansem magne-
tycznym, tomografem komputerowym, ultrasonografem, 
elektrokardiogramem, spirometrem, elektroencefalogra-
fem, usługi z zakresu ambulatoryjnej i specjalistycznej opie-
ki medycznej, w tym alergologia, andrologia, balneologia, 
bariatria, dermatologia, diabetologia, endokrynologia, epi-
demiologia, fizjoterapia, fizykoterapia, gastrologia, geriatria, 
hematologia, kardiologia, leczenia chorób zakaźnych, me-
dycyna pracy, medycyna wewnętrzna, neurologia, okulisty-
ka, onkologia, ortopedia, otorynolaryngologia, patologia, 
pediatria, pulmonologia, psychiatria, seksuologia, urologia, 
wenerologia, usługi chirurgiczne, w tym chirurgia ogólna, 
dziecięca, torakochirurgia, naczyniowa, onkologiczna, pla-
styczna, refrakcyjna, sercowo-naczyniowa, szczękowo-twa-
rzowa, neurochirurgia, chirurgia urazowa, transplantologia, 
usługi farmakologiczne, w tym farmakologia kliniczna, far-
makodynamika, toksykologia, usługi medycznej opieki pie-
lęgniarskiej oraz usługi położnicze, usługi stomatologiczne, 
w tym stomatologia zachowawcza, dziecięca, estetyczna, 
implantologia, periodontologia, protetyka, chirurgia stoma-
tologiczna i ortodoncja, radiologia stomatologiczna, usłu-
gi doradztwa w zakresie stomatologii i ortodoncji, usługi 
rehabilitacji i rekonwalescencji chorych, usługi medyczne 
z zakresu profilaktyki zdrowia wykonywane na miejscu 
w przychodni, szkole i w miejscu zamieszkania czy pracy 
chorego, kliniki medyczne, analizy medyczne i badania dia-
gnostyczne, usługi w zakresie prowadzenia laboratoriów 
medycznych.

(210) 498485 (220) 2019 04 09
(731) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITIMED

(531) 24.13.01, 27.05.01
(510), (511) 39 transport sanitarny, 44 usługi poradnictwa 
i doradztwa medycznego, usługi w zakresie leczenia me-
dycznego, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała 
ludzkiego, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki 
i szpitale, usługi podstawowej opieki zdrowotnej, usługi me-
dyczne świadczone przez lekarzy i służbę zdrowia wszyst-
kich specjalności, diagnostyka medyczna, w tym przepro-
wadzanie badań rentgenem, rezonansem magnetycznym, 
tomografem komputerowym, ultrasonografem, elektrokar-
diogramem, spirometrem, elektroencefalografem, usługi 
z zakresu ambulatoryjnej i specjalistycznej opieki medycz-
nej, w tym alergologia, andrologia, balneologia, bariatria, 
dermatologia, diabetologia, endokrynologia, epidemiologia, 
fizjoterapia, fizykoterapia, gastrologia, geriatria, hematologia, 
kardiologia, leczenia chorób zakaźnych, medycyna pracy, 
medycyna wewnętrzna, neurologia, okulistyka, onkologia, 
ortopedia, otorynolaryngologia, patologia, pediatria, pul-
monologia, psychiatria, seksuologia, urologia, wenerologia, 
usługi chirurgiczne, w tym chirurgia ogólna, dziecięca, to-
rakochirurgia, naczyniowa, onkologiczna, plastyczna, refrak-
cyjna, sercowo-naczyniowa, szczękowo-twarzowa, neuro-
chirurgia, chirurgia urazowa, transplantologia, usługi farma-
kologiczne, w tym farmakologia kliniczna, farmakodynamika, 
toksykologia, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej oraz 
usługi położnicze, usługi stomatologiczne, w tym stoma-
tologia zachowawcza, dziecięca, estetyczna, implantolo-
gia, periodontologia, protetyka, chirurgia stomatologiczna 
i ortodoncja, radiologia stomatologiczna, usługi doradztwa 
w zakresie stomatologii i ortodoncji, usługi rehabilitacji i re-
konwalescencji chorych, usługi medyczne z zakresu profilak-
tyki zdrowia wykonywane na miejscu w przychodni, szkole 
i w miejscu zamieszkania czy pracy chorego, kliniki medycz-
ne, analizy medyczne i badania diagnostyczne, usługi w za-
kresie prowadzenia laboratoriów medycznych.

(210) 498490 (220) 2019 04 09
(731) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITIMED

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.13.01
(510), (511) 39 transport sanitarny, 44 usługi poradnictwa 
i doradztwa medycznego, usługi w zakresie leczenia me-
dycznego, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała 
ludzkiego, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki 
i szpitale, usługi podstawowej opieki zdrowotnej, usługi me-
dyczne świadczone przez lekarzy i służbę zdrowia wszyst-
kich specjalności, diagnostyka medyczna, w tym przepro-
wadzanie badań rentgenem, rezonansem magnetycznym, 
tomografem komputerowym, ultrasonografem, elektrokar-
diogramem, spirometrem, elektroencefalografem, usługi 
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z zakresu ambulatoryjnej i specjalistycznej opieki medycz-
nej, w tym alergologia, andrologia, balneologia, bariatria, 
dermatologia, diabetologia, endokrynologia, epidemiologia, 
fizjoterapia, fizykoterapia, gastrologia, geriatria, hematologia, 
kardiologia, leczenia chorób zakaźnych, medycyna pracy, 
medycyna wewnętrzna, neurologia, okulistyka, onkologia, 
ortopedia, otorynolaryngologia, patologia, pediatria, pul-
monologia, psychiatria, seksuologia, urologia, wenerologia, 
usługi chirurgiczne, w tym chirurgia ogólna, dziecięca, to-
rakochirurgia, naczyniowa, onkologiczna, plastyczna, refrak-
cyjna, sercowo-naczyniowa, szczękowo-twarzowa, neuro-
chirurgia, chirurgia urazowa, transplantologia, usługi farma-
kologiczne, w tym farmakologia kliniczna, farmakodynamika, 
toksykologia, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej oraz 
usługi położnicze, usługi stomatologiczne, w tym stoma-
tologia zachowawcza, dziecięca, estetyczna, implantolo-
gia, periodontologia, protetyka, chirurgia stomatologiczna 
i ortodoncja, radiologia stomatologiczna, usługi doradztwa 
w zakresie stomatologii i ortodoncji, usługi rehabilitacji i re-
konwalescencji chorych, usługi medyczne z zakresu profilak-
tyki zdrowia wykonywane na miejscu w przychodni, szkole 
i w miejscu zamieszkania czy pracy chorego, kliniki medycz-
ne, analizy medyczne i badania diagnostyczne, usługi w za-
kresie prowadzenia laboratoriów medycznych,.

(210) 498797 (220) 2019 05 21
(731) DOBRZAŃSKA KAMILA MARIA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) VEYAZ
(510), (511) 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowa-
nie mody.

(210) 498814 (220) 2019 04 16
(731) BARBACHOWSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SEGROMET CIEPŁO Z NATURY
(510), (511) 4 drewno stosowane jako materiał opałowy, 
brykiety drzewne, brykiety materiałów palnych, drewno 
opałowe, paliwo z biomasy, 31 drewno okrągłe, drewno nie-
okorowane, drewno niesezonowane, drewno nieobrobione, 
surowe drewno, okrągłe kawałki drewna, wióry drewniane 
do wyrobu miazgi drzewnej, wióry z drewna do wykorzysta-
nia jako wyłożenie gruntowe, wióry z drewna do użytku jako 
posłanie dla zwierząt, wióry z drewna do użytku jako pod-
ściółka dla zwierząt, 37 rozbiórka budynków, budownictwo, 
39 transport kolejowy, rozładunek, magazynowanie, wynaj-
mowanie magazynów, transport, transport i przechowywa-
nie odpadów, pośrednictwo w transporcie, transport energii, 
40 wytwarzanie energii, recykling odpadów i odpadków, 
unieszkodliwianie odpadów, niszczenie odpadów, piłowanie 
drewna, heblowanie drewna, laminowanie drewna, konser-
wowanie drewna, obróbka drewna, laminowanie substytu-
tów drewna, zabiegi na zbutwiałe drewno, suszenie drewna 
w piecach, ścinanie i obróbka drewna, konserwacja drewna 
[inna niż malowanie] obróbka drewna środkami do konser-
wacji, obróbka ciśnieniowa drewna w celach konserwacyj-
nych, udzielanie informacji związanych z obróbką drewna, 
usuwanie zewnętrznych warstw z przedmiotów drewnia-
nych, wynajem maszyn i urządzeń do obróbki drewna.

(210) 498834 (220) 2019 04 16
(731) BARBACHOWSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Ciepło z natury

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 drewno stosowane jako materiał opałowy, 
brykiety drzewne, brykiety materiałów palnych, drewno 
opałowe, paliwo z biomasy, 31 drewno okrągłe, drewno nie-
okorowane, drewno niesezonowane, drewno nieobrobione, 
surowe drewno, okrągłe kawałki drewna, wióry drewniane 
do wyrobu miazgi drzewnej, wióry z drewna do wykorzysta-
nia jako wyłożenie gruntowe, wióry z drewna do użytku jako 
posłanie dla zwierząt, wióry z drewna do użytku jako pod-
ściółka dla zwierząt, 37 rozbiórka budynków, budownictwo, 
39 transport kolejowy, rozładunek, magazynowanie, wynaj-
mowanie magazynów, transport, transport i przechowywa-
nie odpadów, pośrednictwo w transporcie, transport energii, 
40 wytwarzanie energii, recykling odpadów i odpadków, 
unieszkodliwianie odpadów, niszczenie odpadów, piłowanie 
drewna, heblowanie drewna, laminowanie drewna, konser-
wowanie drewna, obróbka drewna, laminowanie substytu-
tów drewna, zabiegi na zbutwiałe drewno, suszenie drewna 
w piecach, ścinanie i obróbka drewna, konserwacja drewna 
[inna niż malowanie] obróbka drewna środkami do konser-
wacji, obróbka ciśnieniowa drewna w celach konserwacyj-
nych, udzielanie informacji związanych z obróbką drewna, 
usuwanie zewnętrznych warstw z przedmiotów drewnia-
nych, wynajem maszyn i urządzeń do obróbki drewna.

(210) 498894 (220) 2019 04 17
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.18, 04.05.05, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
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portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisa-
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudelka do przechowywania fotografii, albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry plan-
szowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych 
klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja 
reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produk-
cja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, 
filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach han-
dlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, 
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, usługi 
sprzedaży następujących towarów: sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputero-
wych, 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 konsumen-
tom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa 
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w sys-
temie 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 fabular-
nych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmi-
sji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie 
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, 
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz da-
nych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i pro-
wadzenie 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, roz-
rywka, usługi w zakresie sportu i kultury, usługi wydawnicze, 
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż 
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, 
sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki 
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie kon-
kursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów 
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputero-
wych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów 

nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usłu-
gi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo 
komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 498945 (220) 2019 04 18
(731) MSMC CONSULTING LTD, Nikozja, CY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARNYKON.PL ZAKŁADY BUKMACHERSKIE

(531) 03.03.01, 26.01.15, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe, w tym reklama 
on-line w sieci komputerowej, zarządzanie i doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, administrowanie 
działalnością gospodarczą, administrowanie programami 
lojalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie kon-
kursami w celach reklamowych, organizacja konkursów 
w celach reklamowych, skomputeryzowana promocja dzia-
łalności gospodarczej, promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, usługi administracyjne, reklamowe 
i biurowe związane z rozrywką, konkursami, grami hazar-
dowymi, hazardem, zakładami, grami karcianymi, zakładami 
sportowymi i loteriami, pozyskiwanie i systematyzacja da-
nych związanych z działalnością gospodarczą, doradztwo 
związane z przetwarzaniem danych, promowanie wydarzeń 
specjalnych, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania 
wydarzeń sportowych, reklama, w tym promowanie pro-
duktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów 
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z wydarze-
niami sportowymi, prognozy i analizy ekonomiczne, 38 tele-
komunikacja, komunikacja interaktywna za pośrednictwem 
komputerów, usługi łączności świadczone w Internecie, 
zapewnianie dostępu do platform w Internecie, interneto-
wych linii czatowych, treści multimedialnych online, baz 
danych online, usług przechowywania danych telekomu-
nikacyjnych, forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie 
dostępu do portalu do współdzielenia materiałów wideo, 
zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami ha-
zardowymi i zwykłymi, zapewnianie dostępu do portalu 
internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, 
transmisja strumieniowa materiałów audio, wizualnych i au-
diowizualnych za pośrednictwem światowej sieci kompute-
rowej, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, 
zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści 
audio i informacji za pośrednictwem Internetu, przesyłanie 
informacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
takiej jak Internet, w tym wiadomości, obrazów i informacji 
dotyczących rozrywki, konkursów, gier hazardowych, ha-
zardu, zakładów, gier kasynowych i zakładów sportowych, 
dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośred-
nictwem Internetu, elektroniczna wymiana danych, usługi 
poczty elektronicznej, przesyłanie oprogramowania do roz-
rywki interaktywnej, mobilne usługi medialne w postaci 
elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, 
41 edukacja, rozrywka i sport, edukacja sportowa, kształce-
nie, hazard, usługi hazardowe on-line, usługi salonów gier 
wirtualnej rzeczywistości, salony gier automatycznych, usłu-
gi rozrywkowe związane z automatami do gry, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu kasyn, zakłady, usługi w zakresie zakła-
dów sportowych online, usługi w zakresie giełdy zakładów, 
usługi w zakresie obsługi skomputeryzowanej gry bingo, gry 
internetowe [nie do pobrania], gry oferowane w systemie 
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on-line z sieci komputerowej, usługi rozrywkowe związane 
z automatami do gry, organizowanie i przeprowadzanie wy-
darzeń sportowych, udostępnianie wydarzeń sportowych 
za pomocą strony internetowej, usługi informacyjne w za-
kresie biletów na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe lub 
sportowe, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, projektowanie i rozwój komputerowego 
sprzętu i oprogramowania, projektowanie i rozwój oprogra-
mowania komputerowego, instalacja, konserwacja i aktu-
alizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie 
i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych 
oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, two-
rzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, 
utrzymywanie baz danych, udostępnianie oprogramowania 
w globalnej sieci komputerowej, hosting rozrywkowych tre-
ści multimedialnych, przechowywanie treści rozrywkowych 
w formie elektronicznej.

(210) 498972 (220) 2019 04 18
(731) MSMC CONSULTING LTD, Nikozja, CY
(540) (znak słowny)
(540) CZARNYKON.PL
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe, w tym rekla-
ma on-line w sieci komputerowej, zarządzanie i doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, administrowanie programami lojal-
nościowymi i motywacyjnymi, administrowanie konkursami 
w celach reklamowych, organizacja konkursów w celach rekla-
mowych, skomputeryzowana promocja działalności gospo-
darczej, promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, usługi administracyjne, reklamowe i biurowe związa-
ne z rozrywką, konkursami, grami hazardowymi, hazardem, za-
kładami, grami karcianymi, zakładami sportowymi i loteriami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działal-
nością gospodarczą, doradztwo związane z przetwarzaniem 
danych, promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie 
zawodów i wydarzeń sportowych, promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, rekla-
ma, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trze-
cich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych 
związanych z wydarzeniami sportowymi, prognozy i analizy 
ekonomiczne, 38 telekomunikacja, komunikacja interaktywna 
za pośrednictwem komputerów, usługi łączności świadczone 
w Internecie, zapewnianie dostępu do platform w Internecie, 
internetowych linii czatowych, treści multimedialnych online, 
baz danych online, usług przechowywania danych telekomu-
nikacyjnych, forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie 
dostępu do portalu do współdzielenia materiałów wideo, 
zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami ha-
zardowymi i zwykłymi, zapewnianie dostępu do portalu inter-
netowego obejmującego programy wideo na życzenie, trans-
misja strumieniowa materiałów audio, wizualnych i audiowi-
zualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, 
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i in-
formacji za pośrednictwem Internetu, przesyłanie informacji 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, takiej jak In-
ternet, w tym wiadomości, obrazów i informacji dotyczących 
rozrywki, konkursów, gier hazardowych, hazardu, zakładów, 
gier kasynowych i zakładów sportowych, dostarczanie powia-
domień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, 
elektroniczna wymiana danych, usługi poczty elektronicznej, 
przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej, mo-
bilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji me-
dialnych treści rozrywkowych, 41 edukacja, rozrywka i sport, 

edukacja sportowa, kształcenie, hazard, usługi hazardowe on-
-line, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, salony gier 
automatycznych, usługi rozrywkowe związane z automatami 
do gry, udostępnianie obiektów i sprzętu kasyn, zakłady, usługi 
w zakresie zakładów sportowych online, usługi w zakresie gieł-
dy zakładów, usługi w zakresie obsługi skomputeryzowanej 
gry bingo, gry internetowe [nie do pobrania], gry oferowane 
w systemie on-line z sieci komputerowej, usługi rozrywkowe 
związane z automatami do gry, organizowanie i przeprowa-
dzanie wydarzeń sportowych, udostępnianie wydarzeń spor-
towych za pomocą strony internetowej, usługi informacyjne 
w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe lub 
sportowe, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, projektowanie i rozwój komputerowego 
sprzętu i oprogramowania, projektowanie i rozwój oprogra-
mowania komputerowego, instalacja, konserwacja i aktualiza-
cja oprogramowania komputerowego, projektowanie i opra-
cowywania oprogramowania do gier komputerowych oraz 
oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, tworzenie, 
projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, utrzymy-
wanie baz danych, udostępnianie oprogramowania w global-
nej sieci komputerowej, hosting rozrywkowych treści multi-
medialnych, przechowywanie treści rozrywkowych w formie 
elektronicznej.

(210) 499013 (220) 2019 04 19
(731) AGORA BYTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agora BYTOM

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi menadżerskie, pomoc w organizowa-
niu i prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, 
usługi badania rynku, prowadzenie agencji informacji han-
dlowej, kompleksowa prezentacja różnorodnych towarów 
i usług w centrach handlowych, dekoracja wystaw sklepo-
wych, promocja sprzedaży, organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
centrów handlowych, zarządzanie sklepami, analizy kosztów 
związanych z budową i utrzymaniem centrów handlowych, 
usługi w zakresie wynajmowania miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, reklama, zarządzanie, czynności biurowe, 
sprzedaż detaliczna w sklepie wielkopowierzchniowym towa-
rów i branży spożywczej, sprzedaż detaliczna w sklepie wiel-
kopowierzchniowym artykułów przemysłowych, sprzedaż 
detaliczna w sklepie wielkopowierzchniowym artykułów pa-
pierniczych,sprzedaż detaliczna w sklepie wielkopowierzch-
niowym alkoholu, sprzedaż detaliczna w sklepie wielkopo-
wierzchniowym tytoniu, sprzedaż detaliczna w sklepie wielko-
powierzchniowym towarów z branży kosmetycznej, sprzedaż 
detaliczna w sklepie wielkopowierzchniowym artykułów RTV 
i AGD, sprzedaż detaliczna w sklepie wielkopowierzchniowym 
towarów z branży odzieżowej, sprzedaż detaliczna w skle-
pie wielkopowierzchniowym towarów z branży obuwniczej, 
sprzedaż detaliczna w sklepie wielkopowierzchniowym to-
warów z branży elektronicznej, sprzedaż detaliczna w sklepie 
wielkopowierzchnichniowym towarów z branży księgarskiej, 
sprzedaż detaliczna w sklepie wielkopowierzchniowym zaba-
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wek, sprzedaż detaliczna w sklepie wielkopowierzchniowym 
towarów z branży optycznej, pośrednictwo w zawieraniu 
transakcji handlowych, doradztwo w zakresie organizowania 
i kierowania działalnością gospodarczą w zakresie nierucho-
mości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 36 usługi 
w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu 
pomieszczeń biurowych: usługi wynajmu lokali handlowych 
i stoisk handlowych usługi leasingu, usługi developerskie 
w zakresie usług finansowych dotyczące rozliczenia z budo-
wą i kupnem nieruchomości, prowadzenie generalnego za-
stępstwa inwestycyjnego w zakresie środków finansowych 
na budowę lub rozbudowę, modernizacja obiektu majątku 
trwałego, dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieru-
chomościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, doradz-
two inwestycyjne, 41 usługi związane z organizacją wypo-
czynku i rozrywki, usługi instruktorów gimnastyki, salony fit-
ness, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, 
rezerwowanie miejsc na spektakle, informacja o rozrywce, 
rozrywka, organizowane przyjęć pod kątem rozrywki, usługi 
klubowe w zakresie edukacji lub rozrywki, obsługa sal kino-
wych, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, 
42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, 
usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usłu-
gi w zakresie technologii informacyjnych, Inspekcja towarów 
w zakresie kontroli jakości, doradztwo w zakresie zapewniania 
jakości, doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo 
techniczne dotyczące testowania, certyfikacja [kontrola jako-
ści], badanie jakości produktów, badania środowiska, badania 
przemysłowe obiektów technicznych, audyt jakości, analiza 
projektu produktu, analiza opracowywania produktu, analiza 
i ocena dotycząca projektowania produktów, analiza i ocena 
dotycząca opracowywania produktów, kontrola artykułów 
spożywczych, kontrola i testowanie jakości, kontrola jakości, 
kontrola jakości dla osób trzecich, kontrola jakości dotycząca 
higieny artykułów żywnościowych, kontrola jakości w zakresie 
oprogramowania komputerowego, kontrola jakości w zakre-
sie systemów komputerowych, kontrola jakości wytworzo-
nych produktów, projektowanie i testowanie w zakresie opra-
cowywania nowych produktów, projektowanie i testowanie 
nowych produktów, ocena projektu produktu, ocena opraco-
wywania produktu, ocena jakości produktów, monitorowanie 
procesu w celu zapewnienia jakości, testowanie, analiza i wy-
cena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji, te-
stowanie bezpieczeństwa produktów, testowanie artykułów 
spożywczych, przeprowadzanie testów kontroli jakości, usługi 
testowania zgodności, usługi testowania w celu certyfikacji 
jakości lub standardów, usługi testowania obciążenia stron in-
ternetowych, usługi projektowania dotyczące narzędzi testo-
wych do przesyłania danych, usługi doradcze w zakresie testo-
wania produktów, usługi badawczo-rozwojowe, znajdowanie 
i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla 
osób trzecich [debugowanie], usługi zapewnienia jakości, 
usługi w zakresie testów wspomaganych komputerowo, usłu-
gi uwierzytelniania (kontrola) wiadomości przekazywanych 
za pomocą telekomunikacji, usługi uwierzytelniania (kontrola) 
danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, doradz-
two, konsultacje i informacja w zakresie technologii informa-
cyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów 
informatycznych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń kompute-
rowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, 
administracja serwerów, planowanie, projektowanie i rozwój 
stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich, projekto-
wanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, 

opracowywanie systemów komputerowych, udzielanie infor-
macji na temat projektowania i opracowywania oprogramo-
wania, systemów i sieci komputerowych, tworzenie i prowa-
dzenie stron internetowych na telefony komórkowe, projek-
towanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, 
zdalne administrowanie serwerem, zarządzanie usługami 
w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], 43 restauracje, 
restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi, przygoto-
wanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, 44 usługi salo-
nów fryzjerskich i salonów piękności.

(210) 499156 (220) 2019 04 25
(731) SZWED MAŁGORZATA, SZWED JACEK, SZWED EWA 

F.H.U. TERCET SPÓŁKA CYWILNA, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ff FACE TO FACE INSTYTUT KOSMETOLOGII 

I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

(531) 29.01.14, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie ko-
smetyków, usługi sprzedaży kosmetyków, perfum, środków 
farmaceutycznych, organizowanie, prowadzenie i nadzoro-
wanie programów lojalnościowych dla klientów, 44 usługi 
salonów kosmetycznych, usługi kliniki kosmetycznej, usługi 
medycyny estetycznej, usługi SPA, zabiegi kosmetyczne dla 
ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, kosmetyczne zabiegi 
laserowe skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, ko-
smetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie po-
rad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych 
na ciało, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania ma-
kijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, kosme-
tyczny zabieg laserowy na wzrost włosów jako medycyna 
estetyczna, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, usługi 
manicure, usługi pedicure, wykonywanie makijażu, usługi 
masażu, masaże lecznicze i relaksujące.

(210) 499194 (220) 2019 04 26
(731) BIODYSKONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bio dyskont

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 01.15.15, 24.17.07
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i wyroby z mleka, jadal-
ne oleje i tłuszcze, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapio-
ka, sago, namiastki kawy, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa, drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), 
przyprawy, lód do chłodzenia, 31 produkty rolnicze, ogrod-
nicze i leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe 
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zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośli-
ny i kwiaty, pasza dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne 
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owo-
cowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 499238 (220) 2019 04 29
(731) RUPIŃSKA KATARZYNA SWING, Szumowo
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 27.05.21, 26.01.03, 26.01.18, 24.17.02
(510), (511) 25 sukienki, sukienki ślubne, sukienki wieczo-
rowe, bluzki, koszule, topy [odzież], t-shirty [odzież], tuniki, 
swetry, okrycia wierzchnie [odzież], płaszcze, kurtki, futra 
[odzież], spodnie, kombinezony [odzież], obuwie codzienne, 
obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie dziecięce, balerinki 
[obuwie], sandały, buty na wysokim obcasie, buty na płaskim 
obcasie, kozaki [obuwie], klapki [obuwie], bielizna, akcesoria 
na szyje, szaliki, apaszki, czapki [nakrycia głowy], kapelusze, 
35 usługi sklepów detalicznych on-line w branży odzieżowej, 
usługi sklepów detalicznych w branży odzieżowej, reklama 
i usługi reklamowe, promowanie sprzedaży przy użyciu me-
diów społecznościowych.

(210) 499337 (220) 2019 04 30
(731) INFLUENCER 50PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAREK BAZAREK

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.07, 
26.04.18, 11.07.03

(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, torebki, portfele 
i inne artykuły służące do przenoszenia zawarte w tej klasie, 
plecaki, chusty, nosidełka i plecaki do noszenia niemowląt, pa-
rasole i parasolki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, 25 odzież, 
odzież skórzana, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, okrycia 
wierzchnie [odzież], bielizna, bielizna nocna, nakrycia gło-
wy, szale, chusty, apaszki, paski, szlafroki, akcesoria na szyję, 
opaski na szyję [części odzieży], krawaty, muszki, rękawiczki, 
stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, opaski na gło-
wę, opaski przeciwpotne, daszki przeciwsłoneczne, obuwie, 
35 promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, procedury administracyjne 
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem te-
lefonu lub komputera, informacja handlowa, pośrednictwo 
handlowe, usługi sprzedaży następujących towarów: walizek, 
toreb podróżnych, toreb, torebek, portfeli i innych artykułów 
służących do przenoszenia, plecaków, chust, nosidełek i ple-
caków do noszenia niemowląt, parasoli i parasolek, lasek, kij-
ków marszowych i trekkingowych, odzieży, odzieży skórzanej, 

odzieży rekreacyjnej, odzieży sportowej, okryć wierzchnich 
[odzież], bielizny, bielizny nocnej, nakryć głowy, szali, chust, 
apaszek, pasków, szlafroków, akcesoriów na szyję, opasek 
na szyję [części odzieży], krawatów, muszek, rękawiczek, stro-
jów plażowych, kostiumów kąpielowych, kąpielówek, opasek 
na głowę, opasek przeciwpotnych, daszków przeciwsłonecz-
nych, obuwia, ozdób do włosów, biżuterii, zawieszek, wisior-
ków oraz breloków.

(210) 499377 (220) 2019 05 06
(731) Zentiva, k.s., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) DIOZEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, mianowi-
cie preparaty do leczenia przewlekłej niewydolności żylnej 
i leczenia hemoroidów.

(210) 499568 (220) 2019 05 09
(731) PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V., Breda, NL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fruit-tella Jelly Delights

(531) 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.15, 27.05.17
(510), (511) 30 ciasta i wyroby cukiernicze, słodycze, słody-
cze do żucia, guma do żucia, guma balonowa, czekolada, ka-
kao, dropsy, pastylki jako słodycze, cukier, toffi, lizaki, galaretki 
jako słodycze, miętówki, lukrecja, cukierki.

(210) 499685 (220) 2019 05 13
(731) MIKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hushspace

(531) 27.05.01, 26.11.07
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, 19 niemetalowe konstruk-
cje i budynki przenośne, budki telefoniczne niemetalowe, 
budynki niemetalowe w postaci kabin, 20 meble, meble biu-
rowe, ekrany [meble].

(210) 499687 (220) 2019 05 13
(731) MIKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hush
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(531) 27.05.01, 26.11.07
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, 19 niemetalowe konstruk-
cje i budynki przenośne, budki telefoniczne niemetalowe, 
budynki niemetalowe w postaci kabin, 20 meble, meble biu-
rowe, ekrany [meble].

(210) 499704 (220) 2019 05 14
(731) WÓJCIK SYLWESTER TON PRINT, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TON PRINT

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.08, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 35 agencja reklamowa, materiały reklamowe, 
telemarketing, reklama, obróbka tekstów, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, 40 drukowanie jako usługi 
poligraficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie cyfrowe, 
introligatorstwo, drukarnia, drukowanie usługi.

(210) 499720 (220) 2019 05 14
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Proovulin

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 24.17.02
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, farmaceutyki i na-
turalne środki lecznicze, mieszane preparaty hormonalne, 
leki regulujące cykl miesiączkowy, suplementy diety do ce-
lów leczniczych, preparaty z witaminami do celów leczni-
czych, preparaty wspomagające leczenie, odżywki wzmac-
niające do celów leczniczych, substancje dietetyczne do ce-
lów leczniczych.

(210) 499722 (220) 2019 05 14
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Profolium

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.07.09, 02.09.01, 26.11.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające do ce-
lów leczniczych, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
suplementy diety do celów leczniczych, preparaty z witami-
nami do celów leczniczych, preparaty wspomagające lecze-
nie, koncentraty i odżywki, wzbogacone substancjami po-
chodzenia zwierzęcego i roślinnego do celów spożywczych.

(210) 499724 (220) 2019 05 14
(731) McDonald’s Corporation, Oak Brook, US
(540) (znak słowny)
(540) DOM RONALDA McDONALDA
(510), (511) 43 usługi tymczasowego zakwaterowania.

(210) 499730 (220) 2019 05 14
(731) FIRMAO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Firmao
(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 499781 (220) 2019 05 15
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WSTAJE NOWY DZIEŃ
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisa-
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach 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 multimedial-
nych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwa-
lone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry 
komputerowe, programy komputerowe, programy do pro-
wadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od-
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do ob-
sługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki 
do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, 
książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w for-
mie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, 
fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, 
albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fo-
tograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie 
oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotogra-
fii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry plan-
szowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych 
klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja 
reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produk-
cja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewi-
zji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public rela-
tions, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, 
artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych 
i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, por-
celanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, hi-
gienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, 
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sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżo-
wej 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, świa-
tłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyj-
nych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnia-
nie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumen-
talnych 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 komuni-
kacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych 
baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja 
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnia-
nie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie 
usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, 
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, roz-
rywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, 
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż 
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, 
sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki 
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie kon-
kursów, 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 za-
kresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projekto-
wania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo kompu-
terowe, projektowanie graficzne.

(210) 499799 (220) 2019 05 15
(731) ADAM WITKOWSKI, ADAM ROMANOWSKI VITO TEAM 

SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITO TEAM

(531) 29.01.13, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 16 obrazy, długopisy kolorowe, ekierki, kreda, 
linijki, ołówki, papier rysunkowy, pędzle, pisaki kolorowe, 
wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, kar-
tony na prezenty, opakowania kartonowe, torby na prezen-
ty, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biuro-
we, artykuły do korektowania i ścierania, bloki do pisania, 
flamastry, kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe, 
kalendarze ścienne, kalendarze na biurko, kartki okoliczno-
ściowe, koperty, markery, pisaki, nalepki, naklejki, piórniki, 
notesy kieszonkowe, kredki świecowe, pamiętniki, dzienni-
ki, skoroszyty, szkolne zeszyty, temperówki, terminarze, za-
kładki do książek, zakreślacze, zeszyty, broszury, czasopisma, 
dzienniki, fotografie, gazety, komiksy, książki, podręczniki 
edukacyjne, ulotki, album na autografy, mapy, zeszyty ćwi-
czeń, artykuły piśmiennicze, ołówki do rysowania, pióra kul-
kowe, kredki ołówkowe, 18 parasole dla dzieci, bagaż, chle-
baki, kosmetyczki, kufry i walizki, plecaki, plecaki uczniow-

skie, torby plażowe, torby na ramię, walizki, sakwy, torby, 
tornistry szkolne, torby sportowe, 24 chorągiewki tekstylne, 
pościel, ręczniki, kapy na łóżka, koce bawełniane, kołdry, na-
rzuty, poszwy na kołdry, śpiwory, prześcieradła, poszewki 
na poduszki, koce wełniane, bielizna pościelowa, 25 ban-
dany, berety, daszki, czapki baseballowe, chustki na głowę, 
czapki wełniane, kaptury, kaszkiety, nakrycia głowy dla dzie-
ci, apaszki, bermudy, bielizna, bluzki, bluzy z kapturem, blu-
zy dresowe, bokserki, chinosy, chusty plażowe, dżinsy, golfy, 
kamizelki, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, 
koszulki polo, koszulki z nadrukami, kurtki, majtki, odzież 
codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców, odzież 
dziecięca, odzież dziewczęca, odzież męska, piżamy, płasz-
cze, podkolanówki, podkoszulki, polary, rajstopy, rękawiczki, 
skarpetki, śpioszki, pajacyki, spodenki, spódnice, spodnie, 
stroje plażowe, swetry, szaliki, szlafroki, T-shirty z krótkim 
rękawem, trencze, wiatrówki, obuwie, 28 łyżworolki, kręgle, 
gry sportowe, akcesoria dla lalek, automaty do gier, domino, 
elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, elektroniczne gry 
planszowe, figury szachowe, gry, klocki do zabawy, konfetti, 
kości do gry, lalki, lalki szmaciane, marionetki, mówiące lalki, 
pacynki, piniaty, pluszowe zabawki, puzzle, śmieszne gadże-
ty do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, sprzęt do gier 
wideo, zabawki, konsole do gier video.

(210) 499901 (220) 2019 05 17
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) MAIOR
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, 
wody stołowe, woda sodowa, piwo, napoje piwne, sub-
straty do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwo-
warskie, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badanie 
rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych stoso-
wana jako rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów, 
broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały rekla-
mowe na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie 
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób 
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, rozlepianie 
plakatów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamo-
wego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie 
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów 
dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia 
sprzedaży gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych 
z piwowarstwem, a mianowicie, torby z papieru, papier 
do pakowania reklamowy, chorągiewki reklamowe, blocz-
ki do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania 
reklamowe, afisze, plakaty reklamowe, albumy, kartki pocz-
towe, druki, kalendarze, podstawki do piwa, papier listowy, 
reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania do butelek 
z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z kartonu, katalo-
gi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe 
taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki 
na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiu-
my kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, 
skarpety, obuwie sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże, 
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
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i reklamowych, pokazy towarów, reklamy: prasowe, radio-
we, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi w zakresie 
organizowania imprez: artystycznych, informacyjnych, kul-
turalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozryw-
kowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, kon-
kursów i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem 
wszystkich metod dźwiękowych, słownych, technik audio-
wizualnych, publikowanie tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, organizowanie i obsługa: kongresów, konferencji, 
sympozjów, zjazdów.

(210) 499902 (220) 2019 05 17
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) WIELKOPOLAN
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, 
wody stołowe, woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty 
do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie, 
35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, badanie rynku, do-
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodar-
czej, dystrybucja materiałów reklamowych stosowana jako 
rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów, broszur, 
gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe 
na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie wystaw 
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy 
towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, 
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, ulotek, prospektów, druków, rozlepianie plaka-
tów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób 
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla 
innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia sprze-
daży gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych z pi-
wowarstwem, a mianowicie, torby z papieru, papier do pako-
wania reklamowy, chorągiewki reklamowe, bloczki do pisa-
nia, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania reklamowe, 
afisze, plakaty reklamowe, albumy, kartki pocztowe, druki, 
kalendarze, podstawki do piwa, papier listowy, reprodukcje 
reklamowe, broszury, opakowania do butelek z kartonu, fo-
tografie reklamowe, wyroby z kartonu, katalogi reklamowe, 
obwoluty do książek reklamowe, papierowe taśmy przylep-
ne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki na głowę prze-
ciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, 
kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, obuwie 
sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże, organizowanie 
wystaw lub targów w celach handlowych i reklamowych, po-
kazy towarów, reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, 40 usługi browarnicze, 
warzenie piwa, 41 usługi w zakresie organizowania imprez: 
artystycznych, informacyjnych, kulturalnych, muzycznych, 
naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, 
sportowych, edukacyjnych, konkursów i festiwali, festynów, 
pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod dźwiękowych, 
słownych, technik audiowizualnych, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa: kon-
gresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.

(210) 499903 (220) 2019 05 17
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) LETNICA
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, 
wody stołowe, woda sodowa, piwo, napoje piwne, sub-
straty do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwo-
warskie, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badanie 
rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych stoso-
wana jako rozpowszechnianie: próbek, druków, prospek-
tów, broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały 
reklamowe na samochodach, opinie, sondaże, organizowa-
nie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla 
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, druków, 
rozlepianie plakatów reklamowych, uaktualnianie materia-
łu reklamowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, za-
opatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż 
produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie 
prowadzenia sprzedaży gadżetów reklamowych i akce-
soriów związanych z piwowarstwem, a mianowicie, torby 
z papieru, papier do pakowania reklamowy, chorągiewki 
reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, 
przybory do pisania reklamowe, afisze, plakaty reklamo-
we, albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki 
do piwa, papier listowy, reprodukcje reklamowe, broszury, 
opakowania do butelek z kartonu, fotografie reklamowe, 
wyroby z kartonu, katalogi reklamowe, obwoluty do ksią-
żek reklamowe, papierowe taśmy przylepne reklamowe, 
szaliki, nakrycia głowy, daszki na głowę przeciwsłoneczne, 
czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezo-
ny, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, obuwie sportowe, 
badanie rynku, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub 
targów w celach handlowych i reklamowych, pokazy towa-
rów, reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, 40 usługi browarnicze, wa-
rzenie piwa, 41 usługi w zakresie organizowania imprez: 
artystycznych, informacyjnych, kulturalnych, muzycznych, 
naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, 
sportowych, edukacyjnych, konkursów i festiwali, festy-
nów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod dźwię-
kowych, słownych, technik audiowizualnych, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i ob-
sługa: kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.

(210) 499920 (220) 2019 05 17
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Galeria Śląska
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(531) 05.03.06, 27.05.01, 26.04.15, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie centrami han-
dlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, 
hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami rozrywko-
wo-rekreacyjnymi, usługi związane z organizowaniem i pro-
wadzeniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu 
- w tym szpitali oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marke-
tingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: 
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związa-
ne z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i ho-
telowych oraz reprezentowaniem interesów osób trzecich, 
usługi reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży 
dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogło-
szeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody w celach 
handlowych i promocyjnych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, prowadzenie komputerowych baz danych, usługi 
związane z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie 
dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzch-
ni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, 
usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich 
w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, 
telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektro-
nicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn skle-
powych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, roz-
rywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw 
handlowych, organizowanie losowania nagród w celach pro-
mocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych, 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybu-
cję kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościo-
wymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie 
kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych  
i/lub reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych pro-
duktów, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów han-
dlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych, 
usługowych, wynajem powierzchni handlowych w centrach 
handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie 
czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo-
-usługowo- rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą, 
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz 
ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpiecze-
niowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu nierucho-
mości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, pro-
wadzenie kantorów wymiany walut, finansowanie inwestycji, 
emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, w tym 
w związku z programami lojalnościowymi, emisja bonów 
wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, 
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarcza-
nie zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych 
w centrach handlowych, usługi magazynowania towarów, 
pakowania i przepakowywania, wypożyczanie pojazdów, 
41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie 
fitness i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowa-
dzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, 
organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, organizo-
wanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, or-
ganizowanie pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw 
i festynów, publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakre-
sie prowadzenia sal kinowych, prowadzenia salonów urody, 
usługi w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmo-
wania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, 
produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych 

oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek 
i tekstów innych niż reklamowe, pokazy i wystawy edukacyj-
ne, tłumaczenia, użytkowanie i wynajmowanie sal kinowych, 
wynajmowanie obiektów i sal rekreacyjnych, sportowych 
i rozrywkowych na cele imprez kulturalnych, rozrywkowych, 
rekreacyjnych i sportowych.

(210) 499954 (220) 2019 05 17
(731) NAKIELNY WITOLD, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁOKIETKA CENTRUM HANDLOWE

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż, w tym przez internet artykułów 
spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, admini-
strowanie i zarządzanie centrami handlowo- rozrywkowymi, 
sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, obiektami 
sportowymi, obiektami rozrywkowo-rekreacyjnymi, usłu-
gi związane z organizowaniem i prowadzeniem ośrodków 
ochrony zdrowia wszelkiego typu - w tym szpitali oraz ich za-
rządzaniem i administrowaniem, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji 
sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębior-
stwami handlowymi, usługi związane z organizacją sieci 
handlowych, gastronomicznych i hotelowych oraz repre-
zentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe, 
usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wy-
najmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych i pro-
mocyjnych, usługi w zakresie agencji importowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych 
baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz danych, 
wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmo-
wanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie 
informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży 
na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, prowa-
dzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za po-
mocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji 
wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i im-
prez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, wy-
ceny dotyczące spraw handlowych, organizowanie losowa-
nia nagród w celach promocyjnych, organizacja konkursów 
w celach reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, materiałów 
drukowanych, próbek, promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie 
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promo-
cyjnymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi pro-
gramów lojalnościowych dla reklamowych, usługi klubów 
klienta celów handlowych, promocyjnych i/lub rynek dla 
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, no-
wych produktów, usługi w zakresie wprowadzanie na two-
rzenia marki, usługi w zakresie oceny marki, 36 wydzierżawia-
nie i wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie 
obiektów handlowych, biurowych, usługowych, wynajem 
powierzchni handlowych w centrach handlowo-rozrywko-
wych, ich administrowanie, zbieranie czynszu, usługi wyceny 
powierzchni w centrach handlowo- usługowo-rozrywko-
wych, usługi związane z dzierżawą, zarządzaniem i admini-
strowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem, doradz-
two inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane 
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z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieru-
chomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów 
wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja talonów, 
kuponów i bonów wartościowych, w tym w związku z pro-
gramami lojalnościowymi, emisja bonów wartościowych 
w związku z programami motywacyjnymi, 43 prowadzenie 
kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, 
przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dosta-
wa, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 499960 (220) 2019 05 17
(731) RAUSIŃSKA KLAUDIA ALEKSANDRA, Oława
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cavallo Vincente

(531) 03.03.01, 03.03.17, 27.05.01
(510), (511) 18 baty, czapraki pod siodła końskie, derki na ko-
nie, klapy na oczy dla koni, nakolanniki dla koni, obroże dla 
zwierząt, odzież dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, osprzęt 
do uprzęży, sakwy, siodła do jazdy konnej, strzemiona, uprzę-
że, zapięcia do siodeł, owijki na nogi dla koni, nauszniki dla 
koni, 25 bielizna wchłaniająca pot, bryczesy, czapki,czapki 
z daszkiem, daszki jako nakrycia głowy, kamizelki, koszule, ko-
szulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, nauszniki, odzież, 
rękawiczki, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, szale, fraki 
jeździeckie, koszule jeździeckie, odzież jeździecka, podkola-
nówki jeździeckie, bluzy, swetry, spodnie.

(210) 500002 (220) 2019 05 20
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 19.13.21, 01.15.14, 01.15.15, 01.15.21, 26.04.01, 
26.04.04, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.16

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-

dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500003 (220) 2019 05 20
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 19.13.21, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
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dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające.

(210) 500032 (220) 2019 05 20
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP ból i gorączka

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające.

(210) 500056 (220) 2019 05 21
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM dla Dzieci

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, se-
rum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, ma-
sła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, 
wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 

preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czysz-
czenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, kosmetyczne 
preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty 
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, 
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak 
nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielę-
gnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 
5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielę-
gnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe 
do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów lecz-
niczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, 
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, diete-
tyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spo-
żywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty 
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty zioło-
we do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów me-
dycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, pro-
dukty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla 
ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotech-
nologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty 
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żyw-
ność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady 
do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne 
preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecz-
nicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy 
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary 
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak 
aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły 
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500057 (220) 2019 05 21
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM dla Dzieci FORTE

(531) 29.01.14, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.18, 
26.04.22, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
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preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toa-
letowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farma-
ceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów me-
dycznych, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze 
do celów medycznych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochod-
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceu-
tyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, prote-
zy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, 
okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów 
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, 
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przeno-
szenia pacjentów.

(210) 500059 (220) 2019 05 21
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM RR

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
27.05.24, 26.11.21, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.18, 
26.04.22

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 

dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500061 (220) 2019 05 21
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM ZATOKI TABS

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
27.05.24, 19.13.21, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.10, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.06, 
26.11.21

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
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do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecz-
nicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, mi-
nerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żyw-
ności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty 
wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, preparaty 
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty zio-
łowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, 
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepion-
ki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądziko-
we, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opa-
trunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty wete-
rynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne 
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, 
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia 
obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry 
żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500062 (220) 2019 05 21
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 
01.01.02, 01.01.10, 01.15.09, 26.11.21, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.12, 26.04.13, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 

preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecz-
nicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, mi-
nerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żyw-
ności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty 
wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, preparaty 
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty zio-
łowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, 
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepion-
ki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądziko-
we, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opa-
trunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty wete-
rynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne 
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, 
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia 
obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry 
żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500067 (220) 2019 05 21
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM RR

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 
01.01.10, 01.01.15, 01.15.09, 19.13.21, 26.11.21, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.12, 26.04.13, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
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olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500073 (220) 2019 05 21
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM

(531) 29.01.14, 19.13.21, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.12, 
26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.06, 26.11.21, 26.01.01, 
26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 podukty farmaceutyczne, preparaty lecz-

nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500077 (220) 2019 05 21
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 
19.13.21, 01.01.10, 01.01.15, 01.15.09, 01.15.24, 26.11.21, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.13, 26.04.16, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
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nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500079 (220) 2019 05 22
(731) KOJDER ARTUR, KOJDER ANNA, KOJDER MAREK 

WINNICE KOJDER SPÓŁKA CYWILNA, Pniewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kojder

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 500097 (220) 2019 05 22
(731) KOJDER ARTUR, KOJDER ANNA, KOJDER MAREK 

WINNICE KOJDER SPÓŁKA CYWILNA, Pniewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNICE KOJDER

(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 27.05.21, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.11, 26.11.12

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 500120 (220) 2019 05 22
(731) FOOD HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻÓŁTY SŁOŃ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 03.02.01, 03.02.24, 03.02.26
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barów i restau-
racji, usługi restauracji, w których dania przygotowuje się 
na oczach klientów, restauracje serwujące delikatesy, ser-
wowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
rezerwacja stolików w restauracjach, informacja o usługach 
restauracyjnych, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering).

(210) 500122 (220) 2019 05 22
(731) WIDOMSKA IZABELA WNĘTRZA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Izabela Widomska

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 26.03.23, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.10, 26.01.11

(510), (511) 42 doradztwo projektowe, usługi projektowe 
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe 
związane z nieruchomościami, projektowanie mebli, pro-
jektowanie domów, projektowanie hoteli, sporządzanie ra-
portów projektowych, projektowanie analiz wykonalności 
w zakresie projektów, usługi projektowania, projektowanie 
przestrzeni biurowych, projektowanie dekoracji wnętrz, pro-
jektowanie wnętrz budynków, planowanie [projektowanie] 
kuchni, usługi projektowania łazienek, projektowanie wnętrz 
komercyjnych, projektowanie produktu [wzornictwo], pla-
nowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projektowa-
nie architektoniczne dekoracji wnętrz, usługi konsultacyjne 
w zakresie projektowania wnętrz, usługi doradcze w zakre-
sie projektowania wnętrz, usługi dekoratora wnętrz, usługi 
doradcy zakupowego w zakresie aranżacji i wyposażenia 
wnętrz prywatnych lub komercyjnych, usługi przygotowy-
wania wizualizacji wnętrz na zamówienie.

(210) 500140 (220) 2019 05 23
(731) WIRSKA DOROTA CANIFEL, Puszczykowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturall
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(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 06.01.02, 06.01.04
(510), (511) 31 artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artyku-
ły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze dla zwierząt 
na bazie mleka, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające 
wyciągi z roślin, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurcza-
ka do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa 
z kurczaka do karmienia psów, 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 posta-
ci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze zawie-
rające fosforan służące do karmienia zwierząt, 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, 
ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty 
z drożdży do spożycia przez zwierzęta, herbatniki owsiane 
do spożycia przez zwierzęta, jadalne produkty do żucia dla 
zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domo-
wych, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jadalne sma-
kołyki dla koni, jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla dro-
biu, karma dla dzikiego ptactwa, karma dla psów, karma dla 
ryb, karmy dla kotów, karmy o smaku sera dla psów, karmy 
w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce przezna-
czone dla psów, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kości 
do żucia dla psów, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt do-
mowych, kości dla psów, kukurydza przetworzona do spo-
życia przez zwierzęta, mączka lniana jako pasza dla zwierząt, 
mielone produkty spożywcze dla zwierząt, mieszanki paszo-
we dla zwierząt, mleko do stosowania jako artykuł spożyw-
czy dla psów, mleko w proszku dla kociąt, mleko w proszku 
dla szczeniąt, możliwe do strawienia kości do żucia dla psów, 
mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka sojo-
wa [pokarm dla zwierząt], mąka z siemienia lnianego jako 
pasza dla zwierząt, napoje dla kotów, napoje dla zwierząt 
domowych, napoje dla zwierząt z rodziny psów, odpady 
z gorzelni [pasza dla zwierząt], otręby [pokarm dla zwie-
rząt], otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], owies do spoży-
cia przez zwierzęta, owsianka do spożycia przez zwierzęta, 
pasze w puszce zawierające mięso przeznaczone dla mło-
dych zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, pasze zwierzęce 
do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, pasze 
zwierzęce otrzymywane z siana, pasze zwierzęce otrzymy-
wane z substancji warzywnych, pasze zwierzęce składające 
się z produktów z soi, pasze zwierzęce w formie granulek, pa-
sze zwierzęce w formie kawałków, pasze zwierzęce w formie 
orzechów, pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się 
z ryb, pokarm dla zwierząt domowych, pokarmy puszkowa-
ne lub konserwowane dla zwierząt, preparaty spożywcze dla 
kotów, preparaty spożywcze dla psów, preparaty spożywcze 
dla zwierząt, przysmaki dla kotów [jadalne], przysmaki dla 
psów [jadalne], słodkie herbatniki do spożycia przez zwierzę-
ta, smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków 
wołowych, solone ciastka dla zwierząt, spożywcze pasze 
wzmacniające dla zwierząt, suchary dla psów, syntetyczny 
pokarm dla zwierząt, wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, 
wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, zboża prze-
tworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna konserwowa-
ne do pasz dla zwierząt, żywność na bazie owsa przeznaczo-
na dla zwierząt.

(210) 500149 (220) 2019 05 23
(731) ŁUKASZYK MICHAŁ MAX LOOK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PL jest OK

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 38 wspomagane komputerowo przesyłanie 
wiadomości i obrazów, udostępnianie forów internetowych 
online, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościo-
wych.

(210) 500157 (220) 2019 05 23
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORTEX ZIMNO TŁOCZONY SOK 100% PREMIUM 

POMARAŃCZA BRAZYLIJSKA Z CZĄSTECZKAMI

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.15, 26.04.17, 26.04.18, 26.01.18, 
05.07.11, 05.03.11, 05.03.16

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholo-
we z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, 
zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe, 
soki tłoczone owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości 
energetycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone witami-
nami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, 
syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do na-
pojów, ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, z dodat-
kiem lub bez dodatku nasion, z dodatkiem lub bez dodatku 
ekstraktów roślinnych.

(210) 500160 (220) 2019 05 23
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HORTEX ZIMNOTŁOCZONY
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholo-
we z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, 
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warzywne i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owo-
cowe i warzywne, soki przecierowe owocowe, warzywne 
i owocowo-warzywne, soki tłoczone owocowe, warzywne 
i owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości 
energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne 
soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub 
żelazem i/Iub solami mineralnymi, syropy i preparaty do spo-
rządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napo-
jów, smoothie owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, 
z dodatkiem lub bez dodatku nasion, z dodatkiem lub bez 
dodatku ekstraktów roślinnych.

(210) 500163 (220) 2019 05 23
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex ZIMNOTŁOCZONY SOK 100% PREMIUM 

JABŁKO POLSKIE Z DELIKATNYM MIĄŻSZEM

(531) 05.07.13, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholo-
we z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, 
zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe, 
soki tłoczone owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości 
energetycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone witami-
nami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, 
syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do na-
pojów, ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, z dodat-
kiem lub bez dodatku nasion, z dodatkiem lub bez dodatku 
ekstraktów roślinnych.

(210) 500186 (220) 2019 05 23
(731) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Słucham tylko mamy i Radia ZET
(510), (511) 35 usługi agencji impresaryjnej, usługi agencji 
reklamowej, prowadzenie reklamy i promocji osób trzecich, 
badanie rynku i opinii publicznej, opracowywanie i pro-
dukcja reklam prasowych, radiowych i telewizyjnych, usługi 
reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów 
i materiałów reklamowych, informacja handlowa i bizneso-
wa, doradztwo, zarządzanie i pomoc w działalności gospo-
darczej, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, 
usługi polegające na gromadzeniu informacji o działalno-
ści gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
38 usługi agencji informacyjnej, rozpowszechnianie progra-
mów radiowych i telewizyjnych, retransmisja programów, 
opracowywanie i przekazywanie wiadomości z zakresu 

aktualności, sportu, rozrywki, 41 organizowanie konkursów 
edukacyjnych i rozrywkowych, rozrywka prasowa, radiowa 
i telewizyjna, organizacja czasu wolnego, produkcja i orga-
nizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów i imprez 
rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowanie imprez 
sportowych, udostępnianie nagranych nośników obrazu 
i dźwięku, wypożyczanie nagrań, usługi w zakresie opraco-
wywania reportaży, usługi w zakresie opracowywania tłuma-
czeń, organizowanie i rozpowszechnianie programów edu-
kacyjnych i rozrywkowych na drodze ich transmisji, w tym 
za pośrednictwem Internetu, produkcja i montaż progra-
mów radiowych i telewizyjnych.

(210) 500190 (220) 2019 05 23
(731) CONECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) 

(531) 19.01.03, 09.01.09, 29.01.14
(510), (511) 31 pożywienie dla psów, kotów i innych zwie-
rząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż i ziaren 
zbóż jako pasza dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniają-
ce dla zwierząt, suchary dla psów, ziarno do żywienia zwie-
rząt, algi spożywcze dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia 
dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, kiszonki jako 
pokarm dla zwierząt, mączka dla zwierząt, pokarm dla pta-
ków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, 
pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokar-
my puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, preparaty 
spożywcze dla psów, preparaty spożywcze dla kotów, pre-
paraty spożywcze dla zwierząt, preparaty zbożowe będące 
paszą dla zwierząt, jadalne przysmaki dla kotów, jadalne 
przysmaki dla psów, pokarm dla kotów na bazie ryb lub skła-
dający się z ryb, pasze zwierzęce w formie granulek, napoje 
dla zwierząt z rodziny psów, napoje dla zwierząt domowych, 
napoje dla kotów, mieszanki paszowe dla zwierząt, kości 
do żucia dla psów, kości dla psów, karmy dla kotów, karma 
dla psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach, kar-
ma dla królików, karma dla koni, karma dla gryzoni, jadalne 
smakołyki dla zwierząt, jadalne smakołyki dla koni, jadalne 
przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żu-
cia dla zwierząt domowych, jadalne kości i kostki do żucia 
dla zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt, ciastka dla 
szczeniaków, ciastka dla kotów, artykuły spożywcze zawie-
rające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze 
zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spo-
żywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły 
spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia ko-
tów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmie-
nia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka 
do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan 
służący do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze w postaci 
kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci 
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kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku 
wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku 
wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku 
wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku 
wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku 
mięsa z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze 
o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spo-
żywcze dla szczeniąt, artykuły jadalne do żucia dla psów, al-
garobilla [pasza dla zwierząt], produkty do hodowli zwierząt, 
produkty na ściółkę dla zwierząt, papier ścierny dla zwierząt 
domowych jako ściółka, piasek aromatyczny dla zwierząt do-
mowych jako ściółka.

(210) 500259 (220) 2019 05 27
(731) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Grodzisk Mazowiecki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W KOBIECYM INTERESIE

(531) 24.17.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 broszury, kalendarze, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, 35 publikacja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, ulotki, prospekty, plakaty, 41 organizacja 
i prowadzenie akcji społecznych i edukacyjnych, sympozjów, 
konferencji, szkoleń, publikacja tekstów edukacyjnych, na-
uczanie w dziedzinie zdrowia, 44 usługi medyczne, udzie-
lanie porad w zakresie ochrony zdrowia, rozpowszechnianie 
informacji dotyczących badań ginekologicznych, promocja 
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

(210) 500272 (220) 2019 05 27
(731) UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MADE IN POLAND Luxury CREAM FUDGE

(531) 03.04.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze.

(210) 500274 (220) 2019 05 27
(731) UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Luxury CREAM FUDGE

(531) 03.04.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze.

(210) 500280 (220) 2019 05 27
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice Parcela

(540) (znak słowny)
(540) TERINI
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe 
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe kon-
strukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu 
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamie-
niarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, 
łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalo-
we, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okła-
dziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, 
płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe 
i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, 
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia nie-
metalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budow-
lane, 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 han-
dlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie 
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi za-
opatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla 
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towa-
ry na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów 
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospo-
darstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów ka-
mieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, 
terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części 
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
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nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie 
lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami bu-
dowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamienia-
mi budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytka-
mi ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, 
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instala-
cji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 500282 (220) 2019 05 27
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice Parcela

(540) (znak słowny)
(540) PIRI
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe 
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe kon-
strukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu 
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamie-
niarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, 
łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalo-
we, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okła-
dziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, 
płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe 
i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, 
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia nie-
metalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budow-
lane, 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 han-
dlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie 
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi za-
opatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla 
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towa-
ry na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów 
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospo-
darstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów ka-
mieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, 
terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części 
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie 
lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami bu-
dowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamienia-
mi budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytka-
mi ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, 
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instala-
cji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 500292 (220) 2019 05 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWE AWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRINZ STEFAN

(531) 24.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 etykiety [owijki] na butelki z papieru lub z kar-
tonu.

(210) 500296 (220) 2019 05 27
(731) EMERSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Piotrków Trybunalski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zdrowy PARAGON

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, papier termoczuły, papier do kopio-
wania, papier do maszyn rejestrujących, papier rolowany 
do drukarek, materiały drukowane, druki, druki handlowe, 
rolki papieru do ciągłego zapisu danych [materiały drukowa-
ne], rolki papieru do maszyn liczących, maszyn biurowych 
i kalkulatorów, rolki termiczne do kas sklepowych, kas fiskal-
nych, drukarek fiskalnych, bankomatów, urządzeń rejestrują-
cych, telefaksów, drukowane bilety, etykiety z papieru, ety-
kiety samoprzylepne w rolkach, kupony papierowe, kupony 
drukowane.

(210) 500297 (220) 2019 05 27
(731) BABIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Góra Kalwaria
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cultiwool

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 1 bazy nawozowe wykonane z wełny mine-
ralnej do hodowli roślin, preparaty nawozowe wykonane 
z wełny mineralnej do hodowli roślin, krzemiany do użytku 
w uprawie ogórków na płytach z wełny kamiennej, podłoża 
hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnic-
twie, ogrodnictwie i leśnictwie, 35 usługi sprzedaży, reklamy 
i promocji towarów: bazy nawozowe wykonane z wełny mi-
neralnej do hodowli roślin, preparaty nawozowe wykonane 
z wełny mineralnej do hodowli roślin, krzemiany do użytku 
w uprawie ogórków na płytach z wełny kamiennej, podło-
ża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rol-
nictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, doradztwo dotyczące 
organizowania działalności gospodarczej, promowanie to-
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warów i usług osób trzecich, doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży towarów: bazy nawozowe wykonane z wełny mi-
neralnej do hodowli roślin, preparaty nawozowe wykonane 
z wełny mineralnej do hodowli roślin, krzemiany do użytku 
w uprawie ogórków na płytach z wełny kamiennej, podłoża 
hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnic-
twie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(210) 500299 (220) 2019 05 27
(731) KĄDZIOŁKA KRZYSZTOF, Widna Góra
(540) (znak słowny)
(540) Idea - KK
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, w tym: 
pustaki betonowe, pustaki żużlowe, kręgi betonowe, płyty 
z marmuru sztucznego, płyty posadzkowe, płyty na cokoły, 
parapety, okładziny schodów, okładziny ścienne, grobowce 
i nagrobki oraz ich elementy.

(210) 500300 (220) 2019 05 27
(731) UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Luxury CREAM FUDGE ORIGINAL QUALITY TRADE 

MARK PRODUCT OF POLAND MADE WITH REAL 
COW BUTTER

(531) 03.04.02, 19.01.03, 26.04.02, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze.

(210) 500301 (220) 2019 05 27
(731) UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.04.02, 26.04.02, 29.01.13, 28.01.00
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze.

(210) 500309 (220) 2019 05 27
(731) AIERDA SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) aierda
(510), (511) 18 torebki, 25 odzież, obuwie, skarpetki, czapki, 
bielizna.

(210) 500317 (220) 2019 05 27
 (310) 40-2019-0001094 (320) 2019 01 03 (330) KR
(731) Grand M&C Co., Ltd., Seul, KR
(540) (znak słowny)
(540) Kinora
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do skóry, toniki do twarzy 
[kosmetyki], cienie do powiek, pomadki do ust, perfumy, 
preparaty do pielęgnacji włosów, mydła do użytku osobiste-
go, produkty perfumeryjne, naklejane ozdoby do paznokci, 
rzęsy sztuczne, kleje do przymocowywania sztucznych wło-
sów, detergenty, pasta do zębów, wybielacze stosowane 
w pralnictwie, krochmal do prania, kosmetyki dla zwierząt, 
nawilżane chusteczki kosmetyczne, pasta do butów, prepa-
raty do czyszczenia, środki do szorowania i ścierania, aroma-
ty do żywności w postaci olejków eterycznych, preparaty 
do polerowania, preparaty do prania, preparaty toaletowe, 
olejki eteryczne.

(210) 500322 (220) 2019 05 27
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Gripactive Zatoki i Nos
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toa-
letowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farma-
ceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów me-
dycznych, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze 
do celów medycznych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochod-
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceu-
tyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
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stry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, prote-
zy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, 
okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów 
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, 
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przeno-
szenia pacjentów.

(210) 500323 (220) 2019 05 27
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Gripactive Zatoki i Nos Plus
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toa-
letowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farma-
ceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów me-
dycznych, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze 
do celów medycznych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochod-
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceu-
tyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-

topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, prote-
zy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, 
okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów 
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, 
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przeno-
szenia pacjentów.

(210) 500325 (220) 2019 05 27
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Gripactive Gardło i Krtań
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toa-
letowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farma-
ceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów me-
dycznych, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze 
do celów medycznych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochod-
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceu-
tyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, prote-
zy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, 
okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów 
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, 
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przeno-
szenia pacjentów.
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(210) 500326 (220) 2019 05 27
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Gripactive Forte
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecz-
nicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, mi-
nerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żyw-
ności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty 
wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, preparaty 
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty zio-
łowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, 
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepion-
ki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądziko-
we, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opa-
trunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty wete-
rynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne 
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, 
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia 
obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry 
żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500340 (220) 2019 05 28
(731) GULAJSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kopienica

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GULAJSKI

(531) 01.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 świetliki dachowe stałe i otwierane o kon-
strukcji ramowej metalowej z akrylowymi lub poliwęgla-
nowymi płaszczyznami światłoprzepuszczalnymi, osprzęt 
sterujący i zabezpieczający dla świetlików otwieranych, 
dachowe i ścienne świetliki rurowe metalowe, włazy me-
talowe, osprzęt sterujący i zabezpieczający włazy, profile 
aluminiowe dla świetlików, ramowe podstawy metalowe 
świetlików i włazów dachowych, metalowe świetliki do bu-
dynków, metalowe świetliki [okna], świetliki [okna] z metalu 
do użycia w budownictwie, świetliki [okna] z metalu do ce-
lów budowlanych, metalowe otwory dachowe, metalowe 
dachowe otwory wentylacyjne, metalowe okna dachowe 
w kształcie kopuły, metalowe okna dachowe, 11 wentylato-
ry pożarowe oddymiające, instalacje i urządzenia do ogrze-
wania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, pa-
sma świetlne, 19 niemetalowe podstawy świetlików i wła-
zów dachowych, niemetalowe dachowe i ścienne świetliki 
rurowe, niemetalowe świetliki w kształcie kopuły, świetliki 
nie z metalu, świetliki z tworzyw sztucznych, niemetalowe 
płyty dachowe, dachowe otwory wentylacyjne niemetalo-
we, niemetalowe świetliki dachowe, pasma świetlne nie-
metalowe.

(210) 500370 (220) 2019 05 28
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Gripex HotActive Forte
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toa-
letowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farma-
ceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów me-
dycznych, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze 
do celów medycznych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochod-
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceu-
tyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
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diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, prote-
zy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, 
okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów 
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, 
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przeno-
szenia pacjentów.

(210) 500371 (220) 2019 05 28
(731) ERGODESK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ErgoDesk

(531) 02.05.01, 02.05.02, 02.05.17, 02.05.23, 26.11.01, 26.11.05, 
26.11.08, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 20 meble dla dzieci i młodzieży, meble pokojo-
we, meble szkolne, meble biurowe, biurka i stoły dla dzieci 
i młodzieży z regulacją wysokości oraz nachylenia blatu, biur-
ka i stoły z regulacją wysokości oraz nachylenia blatu, nad-
stawki na biurka i stoły, fotele i krzesła dla dzieci i młodzieży 
z regulacją wysokości, fotele i krzesła dla dzieci i młodzieży 
z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg, fotele i krze-
sła dla dzieci i młodzieży z regulacją wysokości oraz regulo-
wanym oparciem i podparciem dla nóg, fotele i krzesła z re-
gulacją wysokości, fotele i krzesła z regulowanym oparciem 
i podparciem dla nóg, fotele i krzesła z regulacją wysokości 
oraz regulowanym oparciem i podparciem dla nóg.

(210) 500372 (220) 2019 05 28
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Gripex Możesz!
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-

dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500375 (220) 2019 05 28
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Gripex MOGĘ
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toa-
letowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farma-
ceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów me-
dycznych, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze 
do celów medycznych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
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szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochod-
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceu-
tyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, prote-
zy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, 
okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów 
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, 
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przeno-
szenia pacjentów.

(210) 500377 (220) 2019 05 28
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Gripex HOT Max
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecz-
nicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, mi-
nerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żyw-
ności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty 
wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, preparaty 
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty zio-
łowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, 
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepion-
ki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądziko-
we, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opa-
trunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty wete-
rynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne 
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 

medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, 
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia 
obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry 
żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500384 (220) 2019 05 28
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRIPACTIVE

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecz-
nicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, mi-
nerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żyw-
ności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty 
wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, preparaty 
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty zio-
łowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, 
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepion-
ki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądziko-
we, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opa-
trunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty wete-
rynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne 
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
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dy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, 
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia 
obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry 
żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500385 (220) 2019 05 28
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Ultrapiryna Plus
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecz-
nicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, mi-
nerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żyw-
ności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty 
wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, preparaty 
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty zio-
łowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, 
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepion-
ki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądziko-
we, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opa-
trunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty wete-
rynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne 
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, 
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia 
obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry 
żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500386 (220) 2019 05 28
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)

(540) Gripactive Hot
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toa-
letowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farma-
ceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów me-
dycznych, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze 
do celów medycznych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochod-
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceu-
tyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, prote-
zy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, 
okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów 
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, 
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przeno-
szenia pacjentów.

(210) 500387 (220) 2019 05 28
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 02.09.22, 02.09.25, 26.01.04, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toa-
letowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farma-
ceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów me-
dycznych, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze 
do celów medycznych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochod-
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceu-
tyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, prote-
zy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, 
okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów 
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, 
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przeno-
szenia pacjentów.

(210) 500388 (220) 2019 05 28
(731) CHUDZICKI ŁUKASZ, 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIDS STORY

(531) 21.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 przedszkola, informacja o edukacji, nauczanie 
indywidualne, nauka gimnastyki, organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów sporto-
wych, szkoły z internatem, 43 żłobki dla dzieci.

(210) 500390 (220) 2019 05 28
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Gripactive Naturalne wspomaganie organizmu
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toa-
letowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farma-
ceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów me-
dycznych, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze 
do celów medycznych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochod-
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceu-
tyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, prote-
zy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, 
okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów 
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, 
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przeno-
szenia pacjentów.
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(210) 500392 (220) 2019 05 28
(731) STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WARSZAWY, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EF Embassy Festival

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 29.01.15
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, dys-
trybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 41 doradz-
two w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, dostarcze-
nie informacji edukacyjnych, koncerty muzyczne na żywo, 
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja 
imprez rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach 
edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kultural-
nych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowa-
nie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie im-
prez w celach kulturalnych, organizowanie imprez w celach 
rozrywkowych, organizowanie koncertów, organizowanie 
koncertów muzycznych, organizowanie pokazów tanecz-
nych, pokazy na żywo w celach rozrywkowych, pokazy tańca 
na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, usługi festiwali mu-
zycznych.

(210) 500415 (220) 2019 05 29
(731) KRAJKA BARTOSZ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DRATEVQA
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie społecz-
nościowe, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie 
do smartfonów, oprogramowanie do monitoringu środowi-
ska, mobilne aplikacje, oprogramowanie użytkowe do usług 
tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem 
Internetu, 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, usługi zarządzania 
społecznością on-line, usługi reklamowe w celu zwiększania 
świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, 
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecz-
nej w zakresie spraw środowiskowych, badania opinii pu-
blicznej, opracowywanie ankiet opinii publicznej, progno-
zy i analizy ekonomiczne, 42 oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], badania w dziedzinie mediów społecznościowych, 
45 usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi two-
rzenia sieci kontaktów społecznych on-line za pomocą apli-
kacji mobilnych do pobrania.

(210) 500424 (220) 2019 05 29
(731) GAJASZEK ARKADIUSZ ARGA, Kazimierzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARGA.com.pl GEARBOX

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 skrzynie biegów do pojazdów lądowych, czę-
ści nadwozia pojazdów, osie pojazdów lądowych, samochody.

(210) 500798 (220) 2019 06 06
(731) HIPOKAMPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIERWSZA POMOC RODZINNA GRA PLANSZOWA 

ZADZWOŃ PO POMOC 112 TY TEŻ MOŻESZ 
URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCiE :) RESUSCYTACJA 30 
UCIŚNiĘĆ 2 WDECHY wielka orkiestra świątecznej 
pomocy Hipokampus

(531) 02.09.01, 03.09.14, 10.03.10, 10.03.16, 26.11.03, 26.11.12, 
27.05.01, 29.01.15, 25.01.19

(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry.

(210) 500811 (220) 2019 06 06
(731) NOWACKA URSZULA ART TOP PIĘKNE MEBLE, 

Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ART TOP PIĘKNE MEBLE do domu i biura

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, meblościanki, meble skórzane, meble 
tapicerowane, ławy, kredensy, kontuary, meble domowe, me-
ble stołówkowe, meble szkolne, meble metalowe, kartoteki, 
meble łączone, zagłówki, meble komputerowe, meble łazien-
kowe, konsole, szafki, meble sypialne, meble drewniane, me-
ble rattanowe, pufy, meble trzcinowe, szafy, meble biurowe, 
meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, półki, komody, meble 
kuchenne, narożniki, barki, meble sklepowe, meble ogrodo-
we, zewnętrzne meble, stoły, regały, meble wypoczynkowe, 
meble gięte, meble bambusowe, gabloty, toaletki, elementy 
meblowe, taborety ruchome, meble do siedzenia, lady sprze-
dażowe, półki wiszące, meble modułowe, meble do salonu, 
meble zawierające łóżka, meble do przechowywania, biurka 
modułowe, segmenty mebli ściennych, meble do oranżerii, 
zestawy mebli kuchennych, modułowe meble łazienkowe, 
meble dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do wnętrz, 
meble ogrodowe drewniane, wysokie stołki, meble do prze-
bieralni, modułowe układy półek, komplety mebli do salonu, 
meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, 
meble do eksponowania towarów, moduły do przechowy-
wania, meble do sal koncertowych, szafki do komputerów, 
meble do użytku przemysłowego, meble do pokojów dzie-
cinnych, meble w stylu antycznym, szafki na materiały biuro-
we, meble na miarę do zabudowy, panele do podziału po-
mieszczeń, meble do użytku w audytoriach, meble sypialnia-
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ne na wymiar, meble przystosowane do użytku przez osoby 
z trudnościami w poruszaniu się, łóżka, łóżka dziecięce, łóżka 
piętrowe, konstrukcje drewniane łóżka, 35 sprzedaż deta-
liczna lub hurtowa mebli, meblościanek, mebli skórzanych, 
mebli tapicerowanych, ław, kredensów, kontuarów, mebli 
domowych, mebli stołówkowych, mebli szkolnych, mebli 
metalowych, kartotek, mebli łączonych, zagłówków, mebli 
komputerowych, mebli łazienkowych, konsoli, szafek, me-
bli sypialnych, mebli drewnianych, mebli rattanowych, puf, 
mebli trzcinowych, szaf, mebli biurowych, mebli wielofunk-
cyjnych, zestawów mebli, półek, komód, mebli kuchennych, 
narożników, barków, mebli sklepowych, mebli ogrodowych, 
zewnętrznych mebli, stołów, regałów, mebli wypoczynko-
wych, mebli giętych, mebli bambusowych, gablot, toale-
tek, elementów meblowych, taboretów ruchomych, mebli 
do siedzenia, lad sprzedażowych, półek wiszących, mebli 
modułowych, mebli do salonu, mebli zawierających łóżka, 
mebli do przechowywania, biurek modułowych, segmen-
tów mebli ściennych, mebli do oranżerii, zestawów mebli 
kuchennych, modułowych mebli łazienkowych, mebli dla 
dzieci, mebli dla niemowląt, mebli do wnętrz, mebli ogrodo-
wych drewnianych, wysokich stołków, mebli do przebieralni, 
modułowych układów półek, kompletów mebli do salonu, 
mebli kuchennych do zabudowy, mebli kuchennych na wy-
miar, mebli do eksponowania towarów, modułów do prze-
chowywania, mebli do sal koncertowych, szafek do kompu-
terów, mebli do użytku przemysłowego, mebli do pokojów 
dziecinnych, mebli w stylu antycznym, szafek na materiały 
biurowe, mebli na miarę do zabudowy, paneli do podziału 
pomieszczeń, mebli do użytku w audytoriach, mebli sypial-
nianych na wymiar, mebli przystosowanych do użytku przez 
osoby z trudnościami w poruszaniu się, łóżek, łóżek dziecię-
cych, łóżek piętrowych, konstrukcji drewnianych łóżek.

(210) 500812 (220) 2019 06 06
(731) MIKOŁAJCZAK WOJCIECH MMAT AGRO 

TECHNOLOGY, Gronówko
(540) (znak słowny)
(540) KR5
(510), (511) 7 dysze do nawozów płynnych, rozpylacze 
do rozlewania nawozów, końcówki rozlewowe, dysze na-
wadniające, dysze do podlewania, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna produktów: dysze do nawozów płynnych, rozpy-
lacze do rozlewania nawozów, końcówki rozlewowe, dysze 
nawadniające, dysze do podlewania.

(210) 500814 (220) 2019 06 06
(731) NOWACKA URSZULA ART TOP PIĘKNE MEBLE, 

Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) ART TOP PIĘKNE MEBLE
(510), (511) 20 meble, meblościanki, meble skórzane, meble 
tapicerowane, ławy, kredensy, kontuary, meble domowe, me-
ble stołówkowe, meble szkolne, meble metalowe, kartoteki, 
meble łączone, zagłówki, meble komputerowe, meble łazien-
kowe, konsole, szafki, meble sypialne, meble drewniane, me-
ble rattanowe, pufy, meble trzcinowe, szafy, meble biurowe, 
meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, półki, komody, meble 
kuchenne, narożniki, barki, meble sklepowe, meble ogrodo-
we, zewnętrzne meble, stoły, regały, meble wypoczynkowe, 
meble gięte, meble bambusowe, gabloty, toaletki, elementy 
meblowe, taborety ruchome, meble do siedzenia, lady sprze-
dażowe, półki wiszące, meble modułowe, meble do salonu, 
meble zawierające łóżka, meble do przechowywania, biurka 
modułowe, segmenty mebli ściennych, meble do oranżerii, 

zestawy mebli kuchennych, modułowe meble łazienkowe, 
meble dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do wnętrz, 
meble ogrodowe drewniane, wysokie stołki, meble do prze-
bieralni, modułowe układy półek, komplety mebli do salonu, 
meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, 
meble do eksponowania towarów, moduły do przechowy-
wania, meble do sal koncertowych, szafki do komputerów, 
meble do użytku przemysłowego, meble do pokojów dzie-
cinnych, meble w stylu antycznym, szafki na materiały biuro-
we, meble na miarę do zabudowy, panele do podziału po-
mieszczeń, meble do użytku w audytoriach, meble sypialnia-
ne na wymiar, meble przystosowane do użytku przez osoby 
z trudnościami w poruszaniu się, łóżka, łóżka dziecięce, łóżka 
piętrowe, konstrukcje drewniane łóżka, 35 sprzedaż deta-
liczna lub hurtowa mebli, meblościanek, mebli skórzanych, 
mebli tapicerowanych, ław, kredensów, kontuarów, mebli 
domowych, mebli stołówkowych, mebli szkolnych, mebli 
metalowych, kartotek, mebli łączonych, zagłówków, mebli 
komputerowych, mebli łazienkowych, konsoli, szafek, me-
bli sypialnych, mebli drewnianych, mebli rattanowych, puf, 
mebli trzcinowych, szaf, mebli biurowych, mebli wielofunk-
cyjnych, zestawów mebli, półek, komód, mebli kuchennych, 
narożników, barków, mebli sklepowych, mebli ogrodowych, 
zewnętrznych mebli, stołów, regałów, mebli wypoczynko-
wych, mebli giętych, mebli bambusowych, gablot, toale-
tek, elementów meblowych, taboretów ruchomych, mebli 
do siedzenia, lad sprzedażowych, półek wiszących, mebli 
modułowych, mebli do salonu, mebli zawierających łóżka, 
mebli do przechowywania, biurek modułowych, segmen-
tów mebli ściennych, mebli do oranżerii, zestawów mebli 
kuchennych, modułowych mebli łazienkowych, mebli dla 
dzieci, mebli dla niemowląt, mebli do wnętrz, mebli ogrodo-
wych drewnianych, wysokich stołków, mebli do przebieralni, 
modułowych układów półek, kompletów mebli do salonu, 
mebli kuchennych do zabudowy, mebli kuchennych na wy-
miar, mebli do eksponowania towarów, modułów do prze-
chowywania, mebli do sal koncertowych, szafek do kompu-
terów, mebli do użytku przemysłowego, mebli do pokojów 
dziecinnych, mebli w stylu antycznym, szafek na materiały 
biurowe, mebli na miarę do zabudowy, paneli do podziału 
pomieszczeń, mebli do użytku w audytoriach, mebli sypial-
nianych na wymiar, mebli przystosowanych do użytku przez 
osoby z trudnościami w poruszaniu się, łóżek, łóżek dziecię-
cych, łóżek piętrowych, konstrukcji drewnianych łóżek.

(210) 500846 (220) 2019 06 07
(731) JUNG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JUNG
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej osprzę-
tu elektrycznego.

(210) 500883 (220) 2019 06 07
(731) BASZKO JOLANTA, Śrem
(540) (znak słowny)
(540) bashko
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, 
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych ko-
smetyków, biżuterii, odzieży, produktów zdrowej żywności, 
herbat i naturalnych suplementów diety, wczasów, gadże-
tów, sprzętu AGD, reklamy radiowe i telewizyjne, produkcja 
reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewi-
zji, filmu, Internetu, reklamy za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe 
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i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur), 41 usługi w zakresie 
rozrywki, edukacji i oświaty, redagowanie tekstów, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, 
kongresów, konferencji, konkursów, kolokwiów oraz innych 
forów edukacyjnych, publikowanie książek, czasopism, opra-
cowań i tekstów naukowych, publikowanie on-line książek, 
czasopism, opracowań i tekstów naukowych, produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż 
i produkcja programów i imprez artystycznych, estrado-
wych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania na-
uki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, usługi w zakresie 
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośred-
nictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, opraco-
wywanie scenariuszy i produkcja programów telewizyjnych, 
prowadzenie bloga w sieci internetowej, prowadzenie bloga 
w sieci internetowej zawierającego nagrania video, publi-
kowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej 
innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów in-
nych niż teksty reklamowe.

(210) 500890 (220) 2019 06 07
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) FACE BOOM
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgna-
cyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki 
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonal-
ne, kosmetyki do stylizacji włosów, kosmetyki przeznaczone 
do mycia i pielęgnacji ciała i twarzy.

(210) 500903 (220) 2019 06 07
(731) KANCELARIA RACHUNKOWO-PODATKOWA INGRESS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pruszków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ingress

(531) 26.03.01, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, zarządzanie rachunkowo-
ścią, zarządzanie rachunkami firm, doradztwo podatkowe, 
planowanie podatkowe, przygotowanie skomputeryzo-
wanej rachunkowości, skomputeryzowane prowadzenie 
rachunkowości, przygotowywanie wymiaru podatku, 
rachunkowość na rzecz osób trzecich, udostępnianie in-
formacji dotyczących kont, rachunkowość w zakresie za-
rządzania kosztami, dostarczanie raportów dotyczących 
informacji rachunkowych, usługi doradcze dotyczące ra-
chunkowości handlowej, doradztwo i informacja dotyczą-
ca rachunkowości, doradztwo w zakresie zwrotu podatku, 
usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachun-
kowości, usługi rachunkowe w zakresie kosztów na rzecz 

przedsiębiorstw rolniczych, księgowość, skomputeryzo-
wana księgowość, księgowanie kosztów, prowadzenie 
księgowości przedsiębiorstwa, usługi księgowe związane 
ze ściąganiem należności, doradztwo księgowe w zakre-
sie sporządzania zeznań podatkowych, usługi księgowe 
na potrzeby fuzji i przejęć, audyt przedsiębiorstw, audyt 
finansowy, audyt działalności gospodarczej, audyt spra-
wozdań finansowych, audyt skomputeryzowany, doradz-
two związane z audytem, usługi doradztwa biznesowego, 
doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, 
36 doradztwo i analiza finansowa, doradztwo w sprawach 
finansowych, skomputeryzowane usługi doradztwa finan-
sowego, doradztwo finansowe związane z pożyczkami, 
doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, doradztwo 
finansowe związane z usługami kredytowymi, niezależne 
doradztwo w zakresie planowania finansowego, usługi 
doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi 
doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, 
analizy finansowe, badania finansowe, doradcze usługi za-
rządzania finansowego, doradztwo dotyczące kredytów, 
doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo 
w zakresie długów, doradztwo związane z kredytami hi-
potecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, doradztwo 
związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, dostar-
czanie informacji finansowych za pomocą komputerowej 
bazy danych, dostarczanie skomputeryzowanej informacji 
finansowej, finansowe usługi konsultingowe, gromadzenie 
informacji finansowych, informacje finansowe dostarczane 
za pomocą środków elektronicznych, konsultacje związane 
z bankowością, konsultacje kredytowe, opracowania finan-
sowe, porady w zakresie oceny finansowej, przetwarzanie 
informacji finansowych, przygotowywanie analiz finanso-
wych, udzielanie informacji dotyczących kredytów hipo-
tecznych, usługi badawcze związane z bankowością, usługi 
doradcze w zakresie finansów osobistych, usługi w zakre-
sie doradztwa kredytowego, usługi dotyczące finansów 
przedsiębiorstw, usługi doradztwa finansowego na rzecz 
przedsiębiorstw, usługi finansowania w zakresie zabezpie-
czania funduszy dla przedsiębiorstw, udzielanie informa-
cji finansowych związanych ze zdolnością kredytową firm 
i osób fizycznych.

(210) 500907 (220) 2019 06 07
(731) ZAPAŁA TOMASZ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEAT-ON

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.11.02, 
26.11.06, 26.11.07, 26.11.08

(510), (511) 11 elementy ogrzewania elektrycznego, ele-
menty ogrzewania elektrycznego na podczerwień w po-
staci folii grzewczych, elektryczne taśmy do ogrzewania po-
wierzchni, grzejniki na podczerwień, linearne układy ogrze-
wania promiennikowego, urządzenia elektryczne do ogrze-
wania, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, panele 
grzewcze, 37 montaż i naprawa instalacji i urządzeń grzew-
czych, wykonywanie instalacji elektrycznych, grzewczych, 
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, montaż folii grzejnych, 
przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń.
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(210) 500910 (220) 2019 06 10
(731) KRAWCZYK DOROTA MITO-PHARMA,  

Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M mitopharma MITOCHONDRIALNE WSPARCIE 

W NAJLEPSZEJ JAKOŚCI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, na-
poje stosowane w lecznictwie, 44 usługi analiz medycznych 
związane z leczeniem osób świadczone przez laboratorium 
medyczne.

(210) 500913 (220) 2019 06 10
(731) STOKŁOSA ŁUKASZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FORMEL99
(510), (511) 1 produkty chemiczne do celów przemysło-
wych, preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku me-
dycznego i weterynaryjnego, przemysłowe nieorganiczne 
środki chemiczne, przemysłowe organiczne środki che-
miczne, środki chemiczne do usuwania kwasu, przezna-
czone do stosowania w produkcji przemysłowej, 3 prepa-
raty myjące, preparaty myjące do pojazdów, przemysłowe 
środki ścierne, środki wybielające stosowane w pralnictwie 
(ultramaryna), środki nadające połysk do czyszczenia okien, 
mydła, produkty z mydła, 5 preparaty bakteriologiczne 
do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakte-
riologiczne do użytku farmaceutycznego, mydła dezynfe-
kujące, mydła antybakteryjne.

(210) 500923 (220) 2019 06 10
(731) FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA DZIECIOM WSPÓLNOTA „ZDĄŻYĆ 

Z POMOCĄ”

(531) 29.01.04, 02.07.12, 02.07.23, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18, 
26.01.21, 27.01.06, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17

(510), (511) 16 materiały drukowane, 36 pomoc finansowa, 
organizacja zbiórek charytatywnych, inwestowanie fundu-
szy na cele charytatywne, usługi gromadzenia funduszy 
na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, udziela-

nie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele 
charytatywne, organizowanie działań mających na celu 
zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizowanie 
funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, doradztwo związane z pomocą finansową 
do celów edukacyjnych, gromadzenie funduszy na cele 
charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, 44 usługi 
charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, 
rehabilitacja fizyczna, udostępnianie sprzętu i obiektów 
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, 
ośrodki zdrowia, usługi medyczne, opieka medyczna i zdro-
wotna, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci 
pomocy pielęgniarskiej, pomoc medyczna, usługi terapeu-
tyczne, terapia psychologiczna dla małych dzieci.

(210) 500928 (220) 2019 06 10
(731) FIRMA KARLIK SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BANERKA
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia.

(210) 500929 (220) 2019 06 10
(731) SHARDA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uniontex Rok założenia 1827

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.07.17, 
26.11.02, 26.11.07, 26.11.14

(510), (511) 24 pościel.

(210) 500939 (220) 2019 06 10
(731) COMFORT PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) COMFORT PRO
(510), (511) 37 budownictwo, doradztwo inżynieryjne [bu-
downictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 
dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, 
informacja budowlana, instalowanie systemów rur doprowa-
dzających gaz, instalowanie systemów rurociągów do prze-
syłania cieczy, instalowanie systemów rurociągów do prze-
syłania pary wodnej, instalowanie systemów rur przewodzą-
cych gazy, konsultacje budowlane, układanie kabli, układanie 
rur, usługi budowlane, usługi hydrauliczne, usługi wykonaw-
ców instalacji elektrycznych, instalacja, konserwacja i napra-
wa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja, naprawa i konser-
wacja podgrzewaczy powietrza, instalacja, naprawa i konser-
wacja sprzętu grzewczego, instalacja systemów do czystych 
pomieszczeń, instalacja systemów do wentylacji i usuwania 
kurzu, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instala-



Nr  ZT31/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 81

cja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, instalowanie oraz 
naprawa systemów klimatyzacyjnych, konserwacja i napra-
wa instalacji grzewczej, modernizacja instalacji do ogrze-
wania, wentylacji i klimatyzacji budynków, montaż instala-
cji centralnego ogrzewania, montaż urządzeń centralnego 
ogrzewania, naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, re-
gularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, regularne ser-
wisowanie urządzeń do ogrzewania, regularne serwisowanie 
urządzeń do klimatyzacji, udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, usłu-
gi doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania 
i chłodzenia, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

(210) 500940 (220) 2019 06 10
(731) KONSORCJUM DORADCZO-SZKOLENIOWE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e learning.pl

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 24.17.02
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizacji i zarządzania, 41 organizacja i prowa-
dzenie konferencji seminariów, edukacja pozaszkolna.

(210) 500941 (220) 2019 06 10
(731) RC DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Maków;
GOMEZ HERNAN STUDIO GOMEZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO.CE DESIGN

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.15, 27.05.17, 26.01.16

(510), (511) 20 meble, pulpity [meble], meble skórzane, 
meble tapicerowane, ławy [meble], kredensy [meble], kon-
tuary [meble], meble domowe, meble metalowe, kartoteki 
[meble], meble łączone, meble antyczne, meble łazienko-
we, konsole [meble], szafki [meble], meble sypialne, meble 
drewniane, pufy [meble], szafy [meble], meble biurowe, 
meble wielofunkcyjne, ekrany [meble], półki [meble], ko-
mody [meble], meble kuchenne, narożniki [meble], barki 
[meble], zewnętrzne meble, stoły [meble], lustra [meble], 
regały [meble], gabloty [meble], siedzenia [meble], półki wi-
szące [meble], meble do siedzenia, wysokie siedzenia [me-
ble], meble ze szkła, meble do salonu, półki ścienne [me-
ble], blaty kuchenne [meble], meble biurowe metalowe, 
półki niemetalowe [meble], regały drewniane [meble], me-
ble zawierające łóżka, szafki metalowe [meble], modułowe 
meble łazienkowe, wysokie stołki [meble], barki ruchome 
[meble], meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne 

na wymiar, elementy dzielące przestrzeń [meble], stojaki 
[meble] pod telewizor, ścianki działowe niemetalowe [me-
ble], regały z metalu [meble], półki z metalu [meble], seg-
menty do półek drewnianych [meble], dekoracyjne panele 
drewniane [meble], szafki do komputerów [meble], pod-
pórki do książek [meble], pulpity do książek [meble], szafki 
do przechowywania [meble], stojaki na książki [meble], me-
ble w stylu antycznym, szafki na materiały biurowe [meble], 
meble na miarę (do zabudowy), drewniane półki i stojaki 
[meble], segmenty [meble] do wystawiania literatury, me-
ble domowe wykonane z drewna, ruchome półki do prze-
chowywania [meble], meble wykonane głównie ze szkła, 
meble kuchenne z regulacją wysokości, meble wykonane 
z substytutów drewna, meble z przegrodami na butelki 
[barki], meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), me-
ble sypialniane na miarę (do zabudowy), 42 projektowanie 
mebli, usługi projektowania mebli, projektowanie mebli 
biurowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 500959 (220) 2019 06 10
(731) WODY MINERALNE OSTROMECKO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ostromecko

(540) (znak słowny)
(540) OSTROMECKO - ZDROWIE PRZEZ WODĘ
(510), (511) 32 wody niegazowane, wody musujące, wody 
gazowane, wody źródlane, wody mineralne, wody aroma-
tyzowane, napoje bezalkoholowe, wody stołowe, wody so-
dowe, wody gazowane, wody smakowe, wody uzdatnione, 
wody litowe, wody selcerskie, napoje gazowane, napoje 
smakowe na bazie wody.

(210) 500961 (220) 2019 06 10
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielenda CERA NACZYNKOWA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.17, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.18, 26.01.19, 26.04.02, 
26.04.18

(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgna-
cyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki 
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, 
kosmetyki do stylizacji włosów, lakiery do paznokci, zmy-
wacze do paznokci, wszystkie wyżej wymienione produkty 
przeznaczone dla kobiet.
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(210) 501017 (220) 2019 06 11
(731) JASIELSKI MACIEJ, JAMKA TOMASZ FREE MIND 

SPÓŁKA CYWILNA, Włosań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPECYJAŁ GALICYJSKI 1912

(531) 25.01.05, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, wędliny wegetariańskie, szyn-
ki, szynki surowe podsuszane (prosciutto), kiełbasy swojskie, 
kiełbasy pepperoni, suszone kiełbasy, chorizo (kiełbasy hisz-
pańskie), krwawe kiszki, kiełbasy, tłuste i mocno przyprawione 
kiełbasy, kaszanki, kabanosy, parówki, boczek, schab wieprzo-
wy, salceson, smalec, pasty mięsne, w tym pasztety, smalec, 
galarety mięsne, gotowe posiłki z mięsa, gotowe posiłki zawie-
rające głównie boczek, krokiety, krokiety z kurczaka, krokiety 
rybne, krokiety z łososia, nadziewane roladki z kapusty, placki 
ziemniaczane, zupy, 30 naleśniki, cienkie naleśniki, małe gru-
be naleśniki, kluski, pierogi, makarony, potrawy z makaronu, 
sosy do makaronów, 35 usługi prowadzenia sklepu detalicz-
nego, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży 
w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży 
wysyłkowej obejmującej mięso i wędliny, wędliny wegetariań-
skie, szynki, szynki surowe podsuszane (prosciutto), kiełbasy 
swojskie, kiełbasy pepperoni, suszone kiełbasy, chorizo (kieł-
basy hiszpańskie), krwawe kiszki, kiełbasy, tłuste i mocno przy-
prawione kiełbasy, kaszanki, kabanosy, parówki, boczek, schab 
wieprzowy, salceson, smalec, pasty mięsne, w tym pasztety, 
smalec, galarety mięsne, gotowe posiłki z mięsa, gotowe po-
siłki zawierające głównie boczek, krokiety, krokiety z kurczaka, 
krokiety rybne, krokiety z łososia, nadziewane roladki z kapu-
sty, placki ziemniaczane, zupy, naleśniki, cienkie naleśniki, małe 
grube naleśniki, kluski, pierogi, makarony, potrawy z makaro-
nu, sosy do makaronów.

(210) 501025 (220) 2019 06 12
(731) WASZCZUK MACIEJ PPH BUKÓWKA, Nowa Bukówka
(540) (znak słowny)
(540) Karczma Bukówka
(510), (511) 30 wyroby na bazie mąki, świeże makarony, 
kluski i pierogi, pierogi, pierogi w stanie mrożonym, pierogi 
w stanie schłodzonym, pierogi do zapiekania, pierogi do go-
towania, pierogi z mięsem, pierogi ruskie, pierogi z warzy-
wami, pierogi z serem, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi 
wegetariańskie, pierogi z nadzieniem słodkim, pierogi z na-
dzieniem wytrawnym.

(210) 501026 (220) 2019 06 12
(731) VISUALCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V Platforma Techniczna

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, reklama, reklama ze-
wnętrzna, usługi marketingowe, 40 drukowanie.

(210) 501027 (220) 2019 06 12
(731) WASZCZUK MACIEJ PPH BUKÓWKA, Nowa Bukówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karczma Bukówka

(531) 02.03.11, 02.03.30, 25.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 30 wyroby na bazie mąki, świeże makarony, 
kluski i pierogi, pierogi, pierogi w stanie mrożonym, pierogi 
w stanie schłodzonym, pierogi do zapiekania, pierogi do go-
towania, pierogi z mięsem, pierogi ruskie, pierogi z warzy-
wami, pierogi z serem, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi 
wegetariańskie, pierogi z nadzieniem słodkim, pierogi z na-
dzieniem wytrawnym.

(210) 501031 (220) 2019 06 12
(731) STEFAŃCZYK TOMASZ POLORTO, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RETAINER FOR LIFE

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, 10 prowadniki jako 
przyrządy ortodontyczne, retainery jako przyrządy ortodon-
tyczne, transfery jako przyrządy ortodontyczne, aparaty jako 
przyrządy ortodontyczne, nakładki dla ortodoncji, 44 stoma-
tologia.

(210) 501033 (220) 2019 06 12
(731) KLUB 90 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Long Play EST. 2016

(531) 16.01.16, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nocne kluby, usługi rozrywkowe, 43 usługi 
barowe.

(210) 501036 (220) 2019 06 12
(731) BENEFIT MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) MOVE TV
(510), (511) 35 organizowanie targów, wystaw, pokazów 
i konkursów w celach handlowych lub reklamowych, usługi 
badania rynku i opinii publicznej, usługi zarządzania holdin-
gami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
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działalności gospodarczej i zarządzania holdingami, usługi 
agencji reklamowych, usługi reklamowe, produkcja reklam, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, publikowa-
nie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, w tym 
e-marketingu i telemarketingu, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wy-
najmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, 
w tym e-marketingu i telemarketingu, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, usługi: agencji pracy tymczasowej, agen-
cji doradztwa personalnego, sporządzanie dokumentacji 
kadrowej, naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie dokumen-
tacji płacowej, naliczanie składek na ubezpieczenia społecz-
ne i innych obciążeń publicznoprawnych z wynagrodzeń, 
sporządzanie dokumentacji z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych, sporządzanie dokumentacji księgowej, przetwarza-
nie danych osobowych na zlecenie administratora danych, 
wprowadzanie danych pracowniczych do systemów infor-
matycznych, doradztwo personalne z wyłączeniem doradz-
twa podatkowego i prawnego, przygotowywanie listy płac, 
usługi sekretarskie, doradztwo strategiczne w sprawach 
personalnych, usługi zarządzania kadrowego projektowa-
nie i wdrażanie systemów i procesów zarządzania ludźmi, 
usługi outsourcingu kadrowo - płacowego, rekrutacja per-
sonelu, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, do-
radztwo w sprawach zarządzania personalnego, 38 agencje 
informacyjne [aktualności], agencje informacyjne [wiado-
mości], przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za po-
mocą komputera, telewizja kablowa, transmisja satelitarna, 
transmisja programów drogą satelitarną i kablową, 41 tele-
wizyjne programy rozrywkowe, produkcja programów te-
lewizyjnych, produkcja filmów, sporządzanie napisów [np. 
do filmów w wersji oryginalnej], prezentowanie programów 
telewizyjnych, udostępnianie telewizyjnych programów in-
formacyjnych, informacje o rozrywce.

(210) 501039 (220) 2019 06 12
(731) WALCZAK DANIEL DW HOUSE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DW HOUSE NIERUCHOMOŚCI

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 pośrednictwo nieruchomości, agencje nieru-
chomości.

(210) 501053 (220) 2019 06 12
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowny)
(540) GLUTOSAN
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, leki 
dla ludzi, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, od-
żywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodat-
ki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe, 
napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, pre-

paraty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci 
suplementów diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła 
lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów me-
dycznych, żelki witaminowe.

(210) 501054 (220) 2019 06 12
(731) POLSKIE TOWARZYSTWO DIABETOLOGICZNE, 

Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZOSTWA POLSKI DZIECI I MŁODZIEŻY 

Z CUKRZYCĄ W PIŁCE NOŻNEJ

(531) 02.01.08, 02.01.23, 21.03.01, 26.01.03, 26.02.01, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bie-
lizna osobista, buty sportowe, buty sznurowane, czapki, 
35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów rekla-
mowych w tym próbek, druków, prospektów, broszur dla 
potrzeb organizacji zawodów sportowych, pozyskiwanie 
informacji o działalności gospodarczej, usługi reklamowe 
na rzecz osób trzecich, doradztwo promocyjno-reklamowe, 
usługowe analizy kosztów zawodów sportowych, badania 
opinii publicznej w zakresie zawodów sportowych, agencje 
reklamowe oferujące takie usługi jak: reklama, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyj-
ne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów, druków, 
próbek, 41 wynajmowanie stadionów, organizowanie kon-
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie ksią-
żek, broszur oraz materiałów informacyjnych, kluby zdrowia, 
opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych 
i poradników, usługi propagowania kultury fizycznej, orga-
nizacja imprez kulturalnych, porady w zakresie edukacji lub 
kształcenia, obsługa i prowadzenie kongresów, usługi popra-
wiania kondycji, usługi związane z organizacją, wypoczynku, 
organizowanie mistrzostw sportowych dla dzieci.

(210) 501063 (220) 2019 06 12
(731) WLOKA DARIUSZ DARSTAR, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vivatime

(531) 17.01.02, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie punktów sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej z zegarkami, akcesoriami zegarmistrzowskimi, 
biżuterią, naszyjnikami, kolczykami, bransoletkami, brelocz-
kami, wisiorkami, zapalniczkami, portfelami, czapeczkami, 
koszulkami, okularami przeciwsłonecznymi, torebkami pa-
pierowymi, długopisami, szklankami, kubkami oraz sprze-
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daży wysyłkowej zegarków, akcesoriów zegarmistrzowskich, 
biżuterii, naszyjników, kolczyków, bransoletek, breloczków, 
wisiorków, zapalniczek, portfeli, czapeczek, koszulek, okula-
rów przeciwsłonecznych, torebek papierowych, długopisów, 
szklanek, kubków.

(210) 501064 (220) 2019 06 12
(731) AGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzekotowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGII

(531) 26.01.02, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18
(510), (511) 4 tłuszcze zwierzęce do użytku technicznego, 
oleje zwierzęce do celów przemysłowych, świece, masa 
do produkcji świec, masa do produkcji zniczy, masa do pro-
dukcji wkładów do zniczy, 29 tłuszcze zwierzęce do celów 
spożywczych, tłuszcze do gotowania, tłuszcze jadalne, sma-
lec, łój spożywczy, skwarki, skwarki wieprzowe, skwarki wie-
przowe, wołowe i drobiowe, tłuszcz wieprzowy, łój wołowy, 
tłuszcz drobiowy, tłuszcz z indyka, tłuszcz kaczy, tłuszcz gęsi, 
pasta skwarkowa.

(210) 501068 (220) 2019 06 12
(731) CODETWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jelenia Góra

(540) (znak słowny)
(540) HRejterzy
(510), (511) 35 usługi związane z personelem, selekcja i re-
krutacja personelu, zarządzanie personelem, doradztwo 
w zakresie zasobów ludzkich, usługi konsultacyjne i do-
radcze w zakresie rekrutacji i zarządzania personelem, pro-
wadzenie portalu internetowego oraz profili w sieciach 
społecznościowych o tematyce zarządzania personelem, 
rekrutacji personelu, obsługi kadrowej i zasobów ludzkich 
w przedsiębiorstwie, dostarczanie informacji na tematy ka-
drowe, zasobów ludzkich i zatrudnienia za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, usługi rekrutacji personelu 
i zarządzania zasobami ludzkimi świadczone za pomocą 
globalnej sieci komputerowej i mediów społecznościowych, 
usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, usłu-
gi sprzedaży w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet 
odzieży, obuwia, nakryć głowy, toreb, plecaków, parasoli, ar-
tykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych, akceso-
riów do telefonów komórkowych, kalendarzy oraz artykułów 
i gadżetów reklamowych, 41 udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, prowadzenie portalu internetowego oraz 
profili w sieciach społecznościowych, na których udostęp-
niane są filmy, publikowanie tekstów drogą elektroniczną 
oraz udostępniania publikacji online, szkolenia personelu, 
42 prowadzenie komputerowych platform informacyjnych, 
portali internetowych oraz profili w sieciach społecznościo-
wych o charakterze branżowym, w szczególności dotyczą-
cych tematyki komputerowej i informatycznej, technologii 
informacyjnych, nowych technologii, IT.

(210) 501069 (220) 2019 06 12
(731) BETONLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebiszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WABU Design

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, beton konstrukcyjny, beton architek-
toniczny, elementy prefabrykowane z betonu architektonicz-
nego, płyty elewacyjne z betonu architektonicznego, bloczki 
budowlane, betonowe elementy budowlane, słupy cemen-
towe, płyty cementowe, elementy prefabrykowane cemen-
towe, kamień budowlany, kamienie łamane, kostki brukowe, 
kostki do układania nawierzchni, betonowe bruki i obrzeża, 
bruki odblaskowe, sztuczny kamień, wyroby kamieniarskie, 
cegły, okładziny niemetalowe dla budownictwa, płyty ścien-
ne, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, 
35 usługi reklamy, promocji i sprzedaży również za pomocą 
internetu dla osób trzecich towarów, a mianowicie: beton, 
beton konstrukcyjny, beton architektoniczny, elementy pre-
fabrykowane z betonu architektonicznego, płyty elewacyjne 
z betonu architektonicznego, bloczki budowlane, betonowe 
elementy budowlane, słupy cementowe, płyty cementowe, 
elementy prefabrykowane cementowe, kamień budowlany, 
kostki brukowe, kostki do układania nawierzchni, betonowe 
bruki i obrzeża, bruki odblaskowe, sztuczny kamień, wyroby 
kamieniarskie, cegły, okładziny niemetalowe dla budownic-
twa, płyty ścienne, wytwory wykonane z kamienia, betonu 
lub marmuru.

(210) 501070 (220) 2019 06 12
(731) ŁADZIŃSKA SYLWIA METAL-MASTER, Podgórzyn
(540) (znak słowny)
(540) puffin
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy nawigacyjne, napro-
wadzające, lokalizacyjne do użytku w samolotach, syste-
my nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne do użytku 
w samolotach, oprogramowanie i systemy komputerowe 
do użytku w lotnictwie, urządzenia i przyrządy pomiarowe, 
sygnalizacyjne i kontrolne wykorzystywane w samolotach, 
12 samoloty i ich części konstrukcyjne, pojazdy lotnicze, 
urządzenia do poruszania się w powietrzu, aparaty, maszyny 
i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się dro-
gą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, 37 usługi w za-
kresie naprawy i konserwacji, w tym naprawy i konserwacji 
samolotów, sprzętu latającego oraz ich części i akcesoriów 
do nich, usługi w zakresie obsługi samolotów i sprzętu lotni-
czego.

(210) 501083 (220) 2019 06 12
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) Gellwe Śmietanex
(510), (511) 29 śmietana w proszku, bita śmietana, śmietana, 
desery jogurtowe, desery mleczne, desery owocowe, desery 
na bazie sztucznego mleka, desery wykonane z produktów 
mlecznych, schłodzone desery mleczne.
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(210) 501086 (220) 2019 06 12
(731) STRZECHA MARIUSZ KOORDYNACJA, Rożki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OrtoPodologia

(531) 02.09.19, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 periodyki [czasopisma], czasopisma branżo-
we, czasopisma fachowe, medyczne czasopisma fachowe, 
czasopisma z plakatami, gazety, broszury, katalogi, kalenda-
rze, podręczniki, rysunki, drukowane materiały dydaktyczne, 
prospekty, podręczniki, afisze, publikacje drukowane, druki, 
fotografie, papierowe materiały biurowe, materiały do na-
uczania, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
35 organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, 
usługi organizowania targów i wystaw handlowych, organi-
zowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów han-
dlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, opracowywanie i realizacja 
planów i koncepcji medialnych i reklamowych, planowanie 
spotkań biznesowych organizowanie i prowadzenie spo-
tkań biznesowych, usługi związane z publiczną prezentacją 
produktów, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w in-
ternecie, organizacja i prowadzenie prezentacji produk-
tów, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych 
i służących do prezentacji marketingowych, organizowanie 
prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zaku-
pem i sprzedażą produktów, prezentacje towarów i usług, 
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, zapew-
nianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach 
i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w cza-
sopismach, gazetach i magazynach, promowanie sprzedaży 
artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyj-
nych w czasopismach, organizacja subskrypcji do czasopism 
w formacie elektronicznym, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], 
dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, 
prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak 
i w kraju], opracowywanie katalogów, spisów w celu publi-
kacji w internecie, świadczenie usług w zakresie katalogów 
informacji handlowych online, 41 publikowanie czasopism 
w postaci elektronicznej w internecie, wydawanie czaso-
pism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie mul-
timedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie 
książek i czasopism elektronicznych online, publikowanie 
książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikacja 
książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobra-
nia),usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek 
i czasopism w internecie, publikowanie czasopism, książek 
i podręczników z dziedziny medycyny, publikowanie gazet, 
periodyków, katalogów i broszur, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych, orga-
nizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie 
i prowadzanie konferencji lub zjazdów edukacyjnych, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympo-
zjów, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie 
nauk medycznych, organizowanie wykładów, publikacja ma-
teriałów edukacyjnych, nauczanie i szkolenia, usługi edukacji 
medycznej.

(210) 501093 (220) 2019 06 13
(731) WAWRZYŃSKI ADAM FIRMA HANDLOWO- 

-USŁUGOWA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAPSUŁA HOSTEL

(531) 26.02.07, 26.02.12, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 hotel, prowadzenie hoteli, hosteli, usługi ho-
telowe, w tym catering, wynajem miejsc, noclegowych, wy-
najem pomieszczeń.

(210) 501095 (220) 2019 06 13
(731) WOGRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Moczyły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOGRANO

(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 zboże surowe.

(210) 501102 (220) 2019 06 13
(731) WOGRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Moczyły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASIEKA IMAGO

(531) 03.13.04, 03.13.05, 26.01.16, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, miód pszczeli, produkty pszczele.

(210) 501109 (220) 2019 06 13
(731) INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MĄKA kurpiowska Zespół Młynów Jelonki

(531) 03.04.07, 03.04.14, 07.01.13, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mąka spożywcza.
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(210) 501112 (220) 2019 06 13
(731) SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIELSKIEŻYCIE

(531) 24.17.25, 26.11.25, 27.05.01, 24.13.09
(510), (511) 29 mięso, konserwowane mięso, hamburgery, 
boczek, chorizo, cielęcina, drób, ekstrakty z drobiu, ekstrakty 
mięsne, kiełbaski typu hot dog, flaczki, golonka z szynką, pa-
tyczki mięsne, kaszanka, pepperoni, wędzone kiełbaski, nie-
gotowane kiełbaski, kiełbasy w cieście, mięso w plasterkach, 
mortadela, produkty do smarowania mięsa, pasztety, salami, 
szynka, szynka prosciutto, kiełbasy, kiełbasy wegetariańskie, 
krokiety, przekąski na bazie mięsa, chicharron, przygotowane 
potrawy składające się głównie z substytutów mięsa, 35 pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, skomputeryzowana promocja działalności go-
spodarczej, marketing ukierunkowany, informacje handlowe 
i porady udzielane konsumentom, pokazy towarów, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, publikowanie tekstów sponsorowanych.

(210) 501115 (220) 2019 06 13
(731) DRZAZGA-CYBULSKA KATARZYNA BOHEMA SPA 

HAIR, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPA HAIR Bohema

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze-
cich produktów do pielęgnacji i stylizacji włosów, spinek 
i ozdób do włosów oraz obrazów i biżuterii z metali szlachet-
nych tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokona-
nie ich zakupu, 44 usługi fryzjerskie.

(210) 501118 (220) 2019 06 13
(731) TIME FOR WAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Time for Nails

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki do paznokci, preparaty do pielę-
gnacji paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci, prepa-
raty do kuracji paznokci, odżywki utwardzające do paznokci 
[kosmetyki], lakiery do paznokci, żel do paznokci, sztuczne 
paznokcie, utwardzacze do paznokci, brokat do paznokci, 
kremy do paznokci, zmywacze do paznokci [kosmetyki], 
środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki zmięk-
czające skórki przy paznokciach, 8 przybory do manicu-
re i pedicure, zestawy do manicure, futerały na przyrządy 
do manicure, pilniki do paznokci, obcinacze do paznokci, 
nożyczki do paznokci, polerki do paznokci, elektryczne lub 

nieelektryczne, nożyczki do skórek wokół paznokcia, 35 usłu-
gi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w za-
kresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej 
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: 
kosmetyki do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty do kuracji 
paznokci, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], 
lakiery do paznokci, żel do paznokci, sztuczne paznokcie, 
utwardzacze do paznokci, brokat do paznokci, kremy do pa-
znokci, zmywacze do paznokci [kosmetyki], środki do usu-
wania skórek wokół paznokci, środki zmiękczające skórki 
przy paznokciach, przybory do manicure i pedicure, zesta-
wy do manicure, futerały na przyrządy do manicure, pilniki 
do paznokci, obcinacze do paznokci, nożyczki do paznokci, 
polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, nożycz-
ki do skórek wokół paznokcia, 44 usługi kosmetyczne, zabie-
gi kosmetyczne, usługi manicure i pedicure, usługi manicure 
świadczone podczas wizyt domowych.

(210) 501119 (220) 2019 06 13
(731) BEKER WOJCIECH, MIELCZAREK DANUTA, 

MIELCZAREK PAWEŁ, STRUZIK JAROSŁAW 
ENDOPRACTICA SPÓŁKA CYWILNA, Opole

(540) (znak słowny)
(540) EndoPractica
(510), (511) 44 konsultacje medyczne, poradnictwo me-
dyczne, usługi medyczne, badania medyczne, kliniki me-
dyczne, usługi klinik zdrowia [medyczne], świadczenie po-
mocy medycznej, zapewnianie leczenia medycznego.

(210) 501121 (220) 2019 06 13
(731) EPITRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Home&Care

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 21 sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, 
artykuły gospodarstwa domowego, przybory kosmetyczne 
i toaletowe, przybory kuchenne, przybory do użytku w go-
spodarstwie domowym, przybory do użytku domowego 
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, 
rękawice do użytku domowego, rękawice do ścierania kurzu, 
gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice 
do czyszczenia wykonane z tkaniny, rękawice do czyszczenia 
do użytku domowego, rękawice do prac domowych z two-
rzyw sztucznych, rękawice do pielęgnacji zwierząt, szczotki 
do sprzątania, zmywaki ścierne, zmywaki do szorowania, 
zmywaki druciane do czyszczenia, zmywaki metalowe 
do szorowania, zmywaki do szorowania rondli, zmywaki 
ścierne do celów kuchennych, zmywaki do szorowania, 
do użytku domowego, zmywaki ścierne do celów kuchen-
nych lub domowych, gąbki, gąbki kuchenne, gąbki czyszczą-
ce, gąbki do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąbki do użyt-
ku domowego, gąbki do czyszczenia instrumentów medycz-
nych, gąbki ścierne do użytku w kuchni [czyszczenie], ścierki, 
ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, ścierki do wycierania 
kurzu [szmatki], jednorazowe ścierki do kurzu [nakładki] 
do czyszczenia, ściereczki do szorowania, ściereczki do pole-
rowania, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do zmywania 
naczyń, ściereczki antystatyczne do użytku domowego, 
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ściereczki do nadawania połysku [nieścierne], szmatki i ście-
reczki do czyszczenia, ściereczki do kurzu, szczotki, szczotki 
do szorowania, szczotki do zmywania, szczotki do sprzątania, 
szczotki do czyszczenia, szczotki do czyszczenia garnków, 
druciaki metalowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych w zakresie towarów takich 
jak sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, artykuły go-
spodarstwa domowego, przybory kosmetyczne i toaletowe, 
przybory kuchenne, przybory do użytku w gospodarstwie 
domowym, przybory do użytku domowego do czyszczenia, 
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, rękawice 
do użytku domowego, rękawice do ścierania kurzu, gumo-
we rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice 
do czyszczenia wykonane z tkaniny, rękawice do czyszczenia 
do użytku domowego, rękawice do prac domowych z two-
rzyw sztucznych, rękawice do pielęgnacji zwierząt, szczotki 
do sprzątania, zmywaki ścierne, zmywaki do szorowania, 
zmywaki druciane do czyszczenia, zmywaki metalowe 
do szorowania, zmywaki do szorowania rondli, zmywaki 
ścierne do celów kuchennych, zmywaki do szorowania, 
do użytku domowego, zmywaki ścierne do celów kuchen-
nych lub domowych, gąbki, gąbki kuchenne, gąbki czyszczą-
ce, gąbki do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąbki do użyt-
ku domowego, gąbki do czyszczenia instrumentów medycz-
nych, gąbki ścierne do użytku w kuchni [czyszczenie], ścierki, 
ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, ścierki do wycierania 
kurzu [szmatki], jednorazowe ścierki do kurzu [nakładki] 
do czyszczenia, ściereczki do szorowania, ściereczki do pole-
rowania, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do zmywania 
naczyń, ściereczki antystatyczne do użytku domowego, 
ściereczki do nadawania połysku [nieścierne], szmatki i ście-
reczki do czyszczenia, ściereczki do kurzu, szczotki, szczotki 
do szorowania, szczotki do zmywania, szczotki do sprzątania, 
szczotki do czyszczenia, szczotki do czyszczenia garnków, 
druciaki metalowe. promocja sprzedaży w zakresie towarów 
takich jak sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, artyku-
ły gospodarstwa domowego, przybory kosmetyczne i toale-
towe, przybory kuchenne, przybory do użytku w gospodar-
stwie domowym, przybory do użytku domowego do czysz-
czenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, rękawi-
ce do użytku domowego, rękawice do ścierania kurzu, gu-
mowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice 
do czyszczenia wykonane z tkaniny, rękawice do czyszczenia 
do użytku domowego, rękawice do prac domowych z two-
rzyw sztucznych, rękawice do pielęgnacji zwierząt, szczotki 
do sprzątania, zmywaki ścierne, zmywaki do szorowania, 
zmywaki druciane do czyszczenia, zmywaki metalowe 
do szorowania, zmywaki do szorowania rondli, zmywaki 
ścierne do celów kuchennych, zmywaki do szorowania, 
do użytku domowego, zmywaki ścierne do celów kuchen-
nych lub domowych, gąbki, gąbki kuchenne, gąbki czyszczą-
ce, gąbki do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąbki do użyt-
ku domowego, gąbki do czyszczenia instrumentów medycz-
nych, gąbki ścierne do użytku w kuchni [czyszczenie], ścierki, 
ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, ścierki do wycierania 
kurzu [szmatki], jednorazowe ścierki do kurzu [nakładki] 
do czyszczenia, ściereczki do szorowania, ściereczki do pole-
rowania, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do zmywania 
naczyń, ściereczki antystatyczne do użytku domowego, 
ściereczki do nadawania połysku [nieścierne], szmatki i ście-
reczki do czyszczenia, ściereczki do kurzu, szczotki, szczotki 
do szorowania, szczotki do zmywania, szczotki do sprzątania, 
szczotki do czyszczenia, szczotki do czyszczenia garnków, 
druciaki metalowe. administrowanie sprzedażą w zakresie 
towarów takich jak sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszcze-
nia, artykuły gospodarstwa domowego, przybory kosme-
tyczne i toaletowe, przybory kuchenne, przybory do użytku 

w gospodarstwie domowym, przybory do użytku domowe-
go do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania 
szczotek, rękawice do użytku domowego, rękawice do ście-
rania kurzu, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowe-
go, rękawice do czyszczenia wykonane z tkaniny, rękawice 
do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do prac do-
mowych z tworzyw sztucznych, rękawice do pielęgnacji 
zwierząt, szczotki do sprzątania, zmywaki ścierne, zmywaki 
do szorowania, zmywaki druciane do czyszczenia, zmywaki 
metalowe do szorowania, zmywaki do szorowania rondli, 
zmywaki ścierne do celów kuchennych, zmywaki do szoro-
wania, do użytku domowego, zmywaki ścierne do celów 
kuchennych lub domowych, gąbki, gąbki kuchenne, gąbki 
czyszczące, gąbki do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąb-
ki do użytku domowego, gąbki do czyszczenia instrumen-
tów medycznych, gąbki ścierne do użytku w kuchni [czysz-
czenie], ścierki, ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, ścierki 
do wycierania kurzu [szmatki], jednorazowe ścierki do kurzu 
[nakładki] do czyszczenia, ściereczki do szorowania, ścierecz-
ki do polerowania, ściereczki do czyszczenia, ściereczki 
do zmywania naczyń, ściereczki antystatyczne do użytku 
domowego, ściereczki do nadawania połysku [nieścierne], 
szmatki i ściereczki do czyszczenia, ściereczki do kurzu, 
szczotki, szczotki do szorowania, szczotki do zmywania, 
szczotki do sprzątania, szczotki do czyszczenia, szczotki 
do czyszczenia garnków, druciaki metalowe. usługi reklamo-
we i promocyjne w zakresie sprzedaży towarów takich jak 
sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, artykuły gospo-
darstwa domowego, przybory kosmetyczne i toaletowe, 
przybory kuchenne, przybory do użytku w gospodarstwie 
domowym, przybory do użytku domowego do czyszczenia, 
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, rękawice 
do użytku domowego, rękawice do ścierania kurzu, gumo-
we rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice 
do czyszczenia wykonane z tkaniny, rękawice do czyszczenia 
do użytku domowego, rękawice do prac domowych z two-
rzyw sztucznych, rękawice do pielęgnacji zwierząt, szczotki 
do sprzątania, zmywaki ścierne, zmywaki do szorowania, 
zmywaki druciane do czyszczenia, zmywaki metalowe 
do szorowania, zmywaki do szorowania rondli, zmywaki 
ścierne do celów kuchennych, zmywaki do szorowania, 
do użytku domowego, zmywaki ścierne do celów kuchen-
nych lub domowych, gąbki, gąbki kuchenne, gąbki czyszczą-
ce, gąbki do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąbki do użyt-
ku domowego, gąbki do czyszczenia instrumentów medycz-
nych, gąbki ścierne do użytku w kuchni [czyszczenie], ścierki, 
ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, ścierki do wycierania 
kurzu [szmatki], jednorazowe ścierki do kurzu [nakładki] 
do czyszczenia, ściereczki do szorowania, ściereczki do pole-
rowania, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do zmywania 
naczyń, ściereczki antystatyczne do użytku domowego, 
ściereczki do nadawania połysku [nieścierne], szmatki i ście-
reczki do czyszczenia, ściereczki do kurzu, szczotki, szczotki 
do szorowania, szczotki do zmywania, szczotki do sprzątania, 
szczotki do czyszczenia, szczotki do czyszczenia garnków, 
druciaki metalowe. usługi importowo-eksportowe w zakre-
sie towarów takich jak sprzęt i artykuły do sprzątania i czysz-
czenia, artykuły gospodarstwa domowego, przybory ko-
smetyczne i toaletowe, przybory kuchenne, przybory 
do użytku w gospodarstwie domowym, przybory do użytku 
domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwa-
rzania szczotek, rękawice do użytku domowego, rękawice 
do ścierania kurzu, gumowe rękawiczki do gospodarstwa 
domowego, rękawice do czyszczenia wykonane z tkaniny, 
rękawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice 
do prac domowych z tworzyw sztucznych, rękawice do pie-
lęgnacji zwierząt, szczotki do sprzątania, zmywaki ścierne, 
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zmywaki do szorowania, zmywaki druciane do czyszczenia, 
zmywaki metalowe do szorowania, zmywaki do szorowania 
rondli, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zmywaki 
do szorowania, do użytku domowego, zmywaki ścierne 
do celów kuchennych lub domowych, gąbki, gąbki kuchen-
ne, gąbki czyszczące, gąbki do szorowania, gąbki do czysz-
czenia, gąbki do użytku domowego, gąbki do czyszczenia 
instrumentów medycznych, gąbki ścierne do użytku w kuch-
ni [czyszczenie], ścierki, ścierki z mikrowłókien do czyszcze-
nia, ścierki do wycierania kurzu [szmatki], jednorazowe ścier-
ki do kurzu [nakładki] do czyszczenia, ściereczki do szorowa-
nia, ściereczki do polerowania, ściereczki do czyszczenia, 
ściereczki do zmywania naczyń, ściereczki antystatyczne 
do użytku domowego, ściereczki do nadawania połysku 
[nieścierne], szmatki i ściereczki do czyszczenia, ściereczki 
do kurzu, szczotki, szczotki do szorowania, szczotki do zmy-
wania, szczotki do sprzątania, szczotki do czyszczenia, szczot-
ki do czyszczenia garnków, druciaki metalowe. usługi zarzą-
dzania sprzedażą w zakresie towarów takich jak sprzęt i arty-
kuły do sprzątania i czyszczenia, artykuły gospodarstwa do-
mowego, przybory kosmetyczne i toaletowe, przybory ku-
chenne, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, 
przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki 
i materiały do wytwarzania szczotek, rękawice do użytku do-
mowego, rękawice do ścierania kurzu, gumowe rękawiczki 
do gospodarstwa domowego, rękawice do czyszczenia wy-
konane z tkaniny, rękawice do czyszczenia do użytku domo-
wego, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, 
rękawice do pielęgnacji zwierząt, szczotki do sprzątania, 
zmywaki ścierne, zmywaki do szorowania, zmywaki druciane 
do czyszczenia, zmywaki metalowe do szorowania, zmywaki 
do szorowania rondli, zmywaki ścierne do celów kuchen-
nych, zmywaki do szorowania, do użytku domowego, zmy-
waki ścierne do celów kuchennych lub domowych, gąbki, 
gąbki kuchenne, gąbki czyszczące, gąbki do szorowania, 
gąbki do czyszczenia, gąbki do użytku domowego, gąbki 
do czyszczenia instrumentów medycznych, gąbki ścierne 
do użytku w kuchni [czyszczenie], ścierki, ścierki z mikrowłó-
kien do czyszczenia, ścierki do wycierania kurzu [szmatki], 
jednorazowe ścierki do kurzu [nakładki] do czyszczenia, ście-
reczki do szorowania, ściereczki do polerowania, ściereczki 
do czyszczenia, ściereczki do zmywania naczyń, ściereczki 
antystatyczne do użytku domowego, ściereczki do nadawa-
nia połysku [nieścierne], szmatki i ściereczki do czyszczenia, 
ściereczki do kurzu, szczotki, szczotki do szorowania, szczotki 
do zmywania, szczotki do sprzątania, szczotki do czyszcze-
nia, szczotki do czyszczenia garnków, druciaki metalowe.

(210) 501122 (220) 2019 06 13
(731) EPITRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOSOFT SUPER NITRILE

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 10 odzież medyczna, odzież ochronna do celów 
medycznych, odzież ochronna do celów chirurgicznych, rę-
kawice do celów medycznych, rękawice do użytku wetery-
naryjnego, rękawice do użytku stomatologicznego, rękawice 
do użytku w szpitalach, jednorazowe rękawice ochronne 
do celów medycznych, rękawice ochronne do stosowa-
nia przez pracowników medycznych, rękawice do badań 

medycznych, rękawice chirurgiczne, rękawiczki ochronne 
do celów weterynaryjnych, jednorazowe rękawiczki do ce-
lów weterynaryjnych, jednorazowe rękawiczki do celów 
chirurgicznych, rękawiczki ochronne do celów medycznych, 
rękawiczki do badań do celów medycznych.

(210) 501126 (220) 2019 06 13
(731) DEPICLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) depiclinic

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, 
analiza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna, zabiegi ko-
smetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi 
kosmetyczne dla włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pa-
jączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosme-
tycznej pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycz-
nych, zabiegi depilacyjne, kosmetyczne usuwanie laserem 
zbędnych włosów, nakładanie produktów kosmetycznych 
na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie 
produktów kosmetycznych na ciało, elektroliza kosmetyczna 
w celu usuwania owłosienia, zabiegi kosmetyczne na cia-
ło, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała, 
usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usługi 
gabinetów odchudzania, usługi doradcze w zakresie odchu-
dzania, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie la-
serowego odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania 
skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, 
usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, gabinety pie-
lęgnacji skóry.

(210) 501128 (220) 2019 06 13
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 04.02.20, 04.03.03, 29.01.15
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, karuzele, kolejki i urządzenia do parków tema-
tycznych i wesołych miasteczek, 41 usługi związane z or-
ganizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, 
usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, 
usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych 
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i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia imprez 
sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez 
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w ce-
lach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia 
koncertów, usługi produkcji widowisk i przedstawień te-
atralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych 
miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń do parków tematycz-
nych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, 
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów ka-
wowych, usługi przygotowywania i serwowania posiłków 
i napojów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne.

(210) 501129 (220) 2019 06 13
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 04.02.20, 04.03.03, 29.01.15
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, karuzele, kolejki i urządzenia do parków tema-
tycznych i wesołych miasteczek, 41 usługi związane z or-
ganizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, 
usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, 
usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych 
i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia imprez 
sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez 
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w ce-
lach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia 
koncertów, usługi produkcji widowisk i przedstawień te-
atralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych 
miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń do parków tematycz-
nych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, 
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów ka-
wowych, usługi przygotowywania i serwowania posiłków 
i napojów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne.

(210) 501132 (220) 2019 06 13
(731) ŁAMASZ EWA JB, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JB collection

(531) 24.09.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież 
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzch-
nia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt 
i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, 
odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, 
sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, ko-
szule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dzie-
cięca, kurtki, skarpetki, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
odzieży, odzieży damskiej, odzieży męskiej, odzieży dziecię-
cej, odzieży dziewczęcej, swetrów, topów, odzieży wierzch-
niej dla kobiet i mężczyzn, odzieży wierzchniej dla dziewcząt 
i chłopców, odzieży wierzchniej dla dzieci, odzieży sporto-
wej, odzieży wieczorowej, odzieży treningowej, odzieży 
do spania, sukienek, sukni, t-shirtów, koszulek, bluz, bluzek, 
spódnic, koszul, spodni, bielizny damskiej, bielizny męskiej, 
bielizny dziecięcej, kurtek, skarpetek.

(210) 501135 (220) 2019 06 13
(731) INFO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-opisy

(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 dostarczanie informacji w formie elektronicz-
nej o towarach, ich cenach, cechach, kodach, parametrach 
technicznych, zastosowaniu, przeznaczeniu, warunkach 
zakupu, o promocjach, o kosztach transportu, dostarczanie 
materiałów reklamowych, katalogów, ulotek reklamowych 
a także instrukcji obsługi, schematów technicznych, filmów 
reklamowych, informacji prasowych, poradników, prezentacji 
i wszelkich innych materiałów dotyczących towarów, w celu 
ich prezentacji klientom oraz jako wsparcie dla sprzedawców 
tych towarów, prowadzenie wszelkich serwisów interneto-
wych i intranetowych, umożliwiających samodzielne zama-
wianie towarów przez nabywców wraz z prezentacją szcze-
gółowych informacji o towarach, ich cenach, przeznaczeniu, 
parametrach technicznych, sporządzanie ofert rynkowych 
towarów, prezentowanych w dowolnej formie graficznej 
i słownej, prowadzenie baz danych, przesyłanie materiałów 
reklamowych, ulotek, katalogów, filmów reklamowych za po-
średnictwem łączy komputerowych, Internetu, porządkowa-
nie, systematyzowanie, uaktualnianie informacji o towarach 
i o ich cechach, takich jak: cena, parametry techniczne, do-
stępność czasowa i terytorialna, oferty rynkowe, warunki 
zakupu, promocje, warunki gwarancji miejsca dostępności, 
gromadzenie informacji o towarach w sposób umożliwiający 
ich porównywanie, wyszukiwanie i filtrowanie wedle założo-
nych parametrów, porządkowanie i systematyzowanie infor-
macji o produktach, prowadzenie rozmów z klientem, mają-
cych na celu zachęcenie do dokonania zakupu, dostarczanie 
informacji o towarach na nośnikach elektronicznych, w for-
mie tradycyjnych ofert a także w formie ilustracji graficznych, 
zestawień tabelarycznych i wykresowych, przeprowadzanie 
analiz porównawczych produktów, dostarczanie informacji 
o produktach z możliwością ich wyszukiwania według ży-
czeń i wymagań odbiorców, takich jak parametry technicz-
ne, ceny, analizy produktów dostępnych na rynku, zbieranie 
informacji o produktach pod kątem ich porównywania, wy-
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szukiwania i filtrowania, pozyskiwanie danych do baz da-
nych, wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, 
dostarczanie informacji i doradztwo wspomagające doko-
nywanie zakupów, doradztwo dla pracowników działów 
marketingu oraz handlu, doradztwo jako wsparcie dla sprze-
dawców towarów, sporządzanie ofert rynkowych towarów, 
prezentowanych w dowolnej formie graficznej i słownej, 
dostarczanie informacji wspomagających zakupy i sprzedaż, 
prezentowanie towarów w sklepach, hurtowniach, w ma-
teriałach reklamowych, dystrybucja informacji o towarach, 
dystrybucja ofert handlowych i reklam, prezentowanych 
w formie papierowej i za pośrednictwem systemów kom-
puterowych, Internetu, doradztwo, dostarczanie informacji 
umożliwiających i ułatwiających wybór oraz planowanie 
zakupu a także sprzedaż towarów klientom w sklepach de-
talicznych, hurtowniach, w sklepach wielkopowierzchnio-
wych, w sklepach internetowych oraz w wszelkich serwisach 
internetowych, ponadto zakup hurtowy do sklepów wiel-
kopowierzchniowych, hurtowni i sklepów internetowych 
i wszelkich serwisów internetowych, promocja sprzedaży, 
opracowywanie i stosowanie programów lojalnościowych, 
opracowywanie, projektowanie i dystrybucja materiałów re-
klamowych, usługi badania rynku, przeprowadzanie sondaży 
rynku i badanie opinii klientów na temat towarów, usługi po-
średnictwa i doradztwa w zawieraniu transakcji handlowych, 
doradztwo handlowe w zakupie i sprzedaży towarów, usługi 
marketingowe, doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą i planowanie strategii działania firm, 
organizowanie kampanii reklamowych, pomoc i współpraca 
z osobami pośredniczącymi w kontaktach i klientami, bada-
nie opłacalności sprzedaży, doradztwo specjalistyczne w za-
kresie sprzedaży towarów, prowadzenie sklepów, sklepów 
wielkopowierzchniowych, hurtowni, sklepów internetowych 
i wszelkich serwisów internetowych z artykułami gospodar-
stwa domowego, ze sprzętem elektronicznym, ze sprzętem 
radiowo - telewizyjnym, z komputerami, z grami kompute-
rowymi, ze sprzętem fotograficznym, z elektronarzędziami, 
z zabawkami i sprzętem sportowym, z meblami i z artykuła-
mi wyposażenia wnętrz, z artykułami sanitarnymi, z odzieżą, 
z obuwiem, z artykułami skórzanymi, z kosmetykami i ar-
tykułami chemii gospodarczej, z artykułami ogrodniczymi, 
ze sprzętem motoryzacyjnym, z żywnością, ze słodyczami, 
usługi marketingowe, usługi reklamowe, usługi badania opi-
nii publicznej, usługi badania rynku, projektowanie wystaw 
sklepowych, powielanie dokumentów, pozyskiwanie danych 
do baz danych, obróbka tekstów reklamowych, pokazy to-
warów, prognozy ekonomiczne, publikowanie tekstów re-
klamowych, wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach 
danych, wycena działalności gospodarczej, organizowanie 
wystaw w celach handlowych i reklamowych, 38 przesyła-
nie informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem 
łączy komputerowych i Internetu o towarach, ich cechach, 
cenach, kodach, parametrach technicznych, zastosowaniu, 
przeznaczeniu, warunkach zakupu, o promocjach, o kosz-
tach transportu, o warunkach gwarancji, przesyłanie instruk-
cji obsługi, schematów technicznych, informacji prasowych, 
poradników, prezentacji i wszelkich innych materiałów do-
tyczących towarów, z przeznaczeniem dla klientów i dla 
sprzedawców tych towarów, 42 projektowanie programów 
komputerowych umożliwiających gromadzenie i systematy-
zowanie informacji o towarach, ich cenach, cechach, kodach, 
parametrach technicznych, zastosowaniu, przeznaczeniu, 
warunkach zakupu, o promocjach, o kosztach transportu, 
o warunkach gwarancji, instrukcje obsługi, schematy tech-
niczne, projektowanie programów komputerowych umoż-
liwiających gromadzenie, systematyzowanie i dostarczanie 
materiałów reklamowych, katalogów, ulotek reklamowych, 

filmów reklamowych, poradników, prezentacji i wszelkich in-
nych materiałów dotyczących towarów, projektowanie pro-
gramów komputerowych, umożliwiających wyszukiwanie, 
dostarczanie, filtrowanie i porównywanie informacji o to-
warach, projektowanie programów komputerowych umoż-
liwiających dostarczanie wszelkich informacji o towarach 
takich jak: parametry techniczne, ceny, cechy, zastosowanie, 
przeznaczenie, warunki sprzedaży, w tym warunki sprzedaży 
ratalnej, promocje, instrukcje obsługi, schematy techniczne, 
informacje prasowe, poradniki, filmy reklamowe i materiały 
reklamowe, jako pomoc dla nabywców tych towarów i jako 
pomoc dla pracowników handlu oraz działów marketingu 
a także jako wsparcie dla sprzedawców tych towarów.

(210) 501140 (220) 2019 06 13
(731) IC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CREMIRUM

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.03
(510), (511) 1 chemikalia czyszczące, detergenty do użytku 
przemysłowego, chemiczne środki czyszczące do użytku 
przemysłowego, chemiczne środki czyszczące do stoso-
wania w procesach przemysłowych produkty chemiczne 
do celów przemysłowych, mianowicie produkty odtłuszcza-
jące, odbarwiające, pochłaniające, impregnujące, emulgato-
ry, substancje powierzchniowo czynne i substancje żrące, 
3 środki i preparaty czyszczące, środki myjące, wybielające, 
odtłuszczające, polerujące, nabłyszczające, szorujące i ście-
rające do użytku profesjonalnego w przemyśle, budynkach 
i miejscach użyteczności publicznej oraz gastronomii, środki 
i preparaty czyszczące, myjące, polerujące, szorujące i ściera-
jące do użytku domowego, odplamiacze, środki i preparaty 
do usuwania rdzy, środki do usuwania kamienia.

(210) 501163 (220) 2019 06 14
(731) VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Urocline

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
plastry, plastry, materiały opatrunkowe, odczynniki chemicz-
ne do celów weterynaryjnych, preparaty bakteriologicz-
ne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, 
preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, leki do celów weterynaryjnych, obroże 
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, preparaty przeciwpaso-
żytnicze dla zwierząt domowych, preparaty diagnostyczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, suple-
menty diety dla zwierząt, środki do mycia psów [insektycy-
dy], środki odkażające, preparaty do odstraszania robactwa, 
preparaty do niszczenia robactwa, preparaty diagnostyczne, 
biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, dodatki 
lecznicze do pożywienia zwierząt, dodatki odżywcze do ce-
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lów weterynaryjnych, leki uśmierzające ból do celów we-
terynaryjnych, suplementy do karm do celów weterynaryj-
nych, 31 nasiona, rośliny naturalne (żywe), naturalne rośliny 
i kwiaty, naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], karma 
dla zwierząt domowych, pasze zbożowe dla zwierząt, kar-
my i pasze dla zwierząt, pasze zwierzęce w formie granulek, 
pasze zwierzęce w formie kawałków, pasze zwierzęce otrzy-
mywane z substancji warzywnych, pasze zwierzęce zawiera-
jące siano, pokarm dla zwierząt domowych, żywe zwierzęta, 
świeże owoce, świeże owoce i warzywa, kwiaty, napoje dla 
zwierząt domowych, słód dla zwierząt, artykuły spożywcze 
dla zwierząt gospodarskich, mączka dla zwierząt, jadalne 
smakołyki dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt.

(210) 501164 (220) 2019 06 14
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) IRIGANTIN
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowot-
nych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty ro-
ślinne o przeznaczeniu leczniczym, preparaty witaminowe, 
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, 
kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(210) 501165 (220) 2019 06 14
(731) FUNDACJA ECCC, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECCC Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 powielanie dokumentów, 41 informacja 
o edukacji.

(210) 501181 (220) 2019 06 14
(731) UCB Pharma GmbH, Monheim am Rhein, DE
(540) (znak słowny)
(540) FERRO SANOL MAX
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne.

(210) 501196 (220) 2019 06 14
(731) OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZEFÓW 

KUCHNI I CUKIERNI, WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLAND National Culinary Team

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 prezentacje i pokazy kulinarne w Polsce 
i za granicą, konkursy kulinarne w Polsce i za granicą, szkole-
nia kulinarne w Polsce i za granicą.

(210) 501197 (220) 2019 06 14
(731) MY FASHION WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piątkowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MFW MY FASHION WEAR

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, bigle do torebek, etui na kar-
ty (portfele), etui na karty kredytowe(portfele), etui na klu-
cze, kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, organi-
zery podróżne przystosowane do bagażu, parasole, plecaki, 
podróżne torby na ubrania, pojemniki na wizytówki, po-
krowce na parasole, portmonetki z siatki oczkowej, przeciw-
słoneczne parasole, przywieszki do bagażu, sakwy, sznur-
kowe siatki na zakupy, teczki konferencyjne, teczki na nuty, 
torby, torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, torby na za-
kupy, torby plażowe, torby szkolne, torby turystyczne, toreb-
ki, walizki, zestawy podróżne, 25 bielizna osobista, bielizna 
wchłaniająca pot, chustki, czapki jako nakrycia głowy, daszki 
jako nakrycie głowy, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszul-
ki z krótkim rękawkiem, kurtki, kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, legginsy, nakrycia głowy, narzutki 
na ramiona, obuwie plażowe, ocieplacze, odzież, odzież dla 
rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież 
haftowana, odzież zawierająca substancje odchudzające, 
okrycia wierzchnie, opaski na głowę, pantofle kąpielowe, 
paski, pasy do przechowywania pieniędzy, pasy elastyczne 
wyszczuplające, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki 
bez rękawów, podkoszulki sportowe, potniki, pulowery, rę-
kawiczki, rękawiczki bez palców, sandały, sandały kąpielo-
we, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, 
spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczo-
we, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, sza-
le, szaliki, szarfy, szlafroki, turbany, walonki.

(210) 501204 (220) 2019 06 16
(731) SCHWAGER AGNIESZKA ANNA, 
(540) (znak słowny)
(540) Solidarity Game
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, gry, coaching, e-learning, materiały 
edukacyjne.

(210) 501207 (220) 2019 06 16
(731) IMPORTANT CARGO TRAFFIC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Sulejówek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPORTANT CARGO TRAFFIC
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 01.05.01, 01.05.23
(510), (511) 39 transport i dostawy towarów, organizowanie 
transportu, rezerwacja transportu, strzeżony transport towa-
rów, usługi pośrednictwa transportowego, usługi w zakresie 
transportu samochodami ciężarowymi, przewóz samocho-
dami ciężarowymi, wynajem samochodów ciężarowych, 
usługi wynajmu związane z transportem i magazynowa-
niem, spedycja, spedycja towarów, spedycja towarów dro-
gą lądową, spedycja towarów drogą powietrzną, spedycja 
towarów drogą morską, usługi agencji spedycyjnych, usługi 
przeładunkowe, usługi w zakresie bezpiecznego magazy-
nowania [transport], pakowanie i opakowywanie towarów, 
zawijanie [pakowanie] towarów, transport dzieł sztuki, or-
ganizowanie transportu dzieł sztuki, chroniony transport 
przedmiotów wartościowych, transport przedmiotów war-
tościowych w bezpiecznych pojazdach.

(210) 501231 (220) 2019 06 17
(731) BIOIMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bee FORCE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.13.04, 26.11.01, 26.11.11
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające miód, w tym 
w postaci żelków i lizaków, miodowe pastylki do ssania 
na gardło, 30 miód, miód naturalny, miód [do celów spo-
żywczych], wyroby spożywcze zawierające miód, słodycze 
(nielecznicze - ) na bazie miodu, płatki śniadaniowe zawiera-
jące miód, płatki śniadaniowe o smaku miodu, słodkie pasty 
do smarowania [miód], preparaty zbożowe pokryte cukrem 
i miodem, miodowe cukierki (nie do celów medycznych), 
miodowe żelki, miodowe lizaki, miodowe pastylki do ssania 
[wyrób cukierniczy].

(210) 501234 (220) 2019 06 17
(731) PYSZNIAK MICHAŁ, Tarnobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RICO Estate & Invest

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.03, 26.04.09, 06.07.05, 05.01.12, 
24.17.25

(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa tu-
rystycznego i informacji turystycznej, organizacja wycieczek 
turystycznych, usługi przewodników turystycznych, usługi 
rezerwacji podróży turystycznych, zwiedzanie turystyczne, 

zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizo-
wania wycieczek, usługi świadczone przez przewodników 
turystycznych.

(210) 501235 (220) 2019 06 17
(731) PYSZNIAK MICHAŁ, Tarnobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RICO TRAVEL www.rico-travel.com

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.25, 26.01.03, 26.01.15, 05.01.12
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa tu-
rystycznego i informacji turystycznej, organizacja wycieczek 
turystycznych, usługi przewodników turystycznych, usługi 
rezerwacji podróży turystycznych, zwiedzanie turystyczne, 
zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizo-
wania wycieczek, usługi świadczone przez przewodników 
turystycznych.

(210) 501236 (220) 2019 06 17
(731) GÓRNICKI PIOTR P.H. GÓRAL, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UPLANDER

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 25 odzież gotowa.

(210) 501240 (220) 2019 06 17
(731) ONE TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1ONE TAX

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.17, 27.07.21, 26.01.03, 
26.01.17

(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość], do-
radztwo związane z audytem, doradztwo księgowe w za-
kresie podatków, przygotowywanie zeznań podatkowych 
i doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie zwrotu 
podatku [rachunkowość], doradztwo księgowe w zakresie 
sporządzania zeznań podatkowych, doradztwo dla przed-
siębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie pro-
wadzenia firmy, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, 
w tym analizy kosztów i zysków, doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
przenoszenia przedsiębiorstwa, księgowość i prowadzenie 
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ksiąg, zarządzanie rachunkowością, planowanie podatkowe 
[rachunkowość], rachunkowość, księgowość i audyt, skom-
puteryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunko-
wość], rachunkowość na rzecz osób trzecich, usługi dorad-
cze i informacyjne dotyczące rachunkowości, rachunkowość 
w zakresie zarządzania kosztami.

(210) 501242 (220) 2019 06 17
(731) MĘCZYKOWSKA-FILUS IZABELA MIKA, Krapkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OTHER

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.07, 26.02.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie.

(210) 501243 (220) 2019 06 17
(731) BIOIMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bee OKay

(531) 29.01.14, 26.11.01, 26.11.11, 27.05.01, 03.13.04
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające miód, w tym 
w postaci żelków i lizaków, miodowe pastylki do ssania 
na gardło, 30 miód, miód naturalny, miód [do celów spo-
żywczych], wyroby spożywcze zawierające miód, słodycze 
(nielecznicze - ) na bazie miodu, płatki śniadaniowe zawiera-
jące miód, płatki śniadaniowe o smaku miodu, słodkie pasty 
do smarowania [miód], preparaty zbożowe pokryte cukrem 
i miodem, miodowe cukierki (nie do celów medycznych), 
miodowe żelki, miodowe lizaki, miodowe pastylki do ssania 
[wyrób cukierniczy].

(210) 501250 (220) 2019 06 17
(731) SMAK NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PyszneEko.pl żywność ekologiczna

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.15, 24.17.02
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
dietetyczna żywność do celów medycznych, 29 mięso, 
ryby, drób, dziczyzna, wędliny, mleko, wyroby mleczarskie, 

jaja, oleje i tłuszcze jadalne, warzywa i owoce (konserwo-
wane, suszone, przetworzone, mrożone), zupy, ekstrakty 
mięsne, konserwy, przetwory mięsne, rybne, drobiowe, 
warzywne i owocowe, owoce kandyzowane, konfitury, ga-
laretki, sałatki, surówki, przeciery, pasty, dżemy, kompoty, 
30 kawa, herbata, kakao, czekolada, cukier, ryż, makarony, 
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, sło-
dycze, miód, muesli, sól, przyprawy, przetworzone nasio-
na używane jako dodatki smakowe do żywności i napo-
jów, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone 
do spożycia przez ludzi, 31 orzechy, otręby zbożowe, nasio-
na do siewu, migdały, pieprz, pyłek, rośliny suszone do de-
koracji, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna, pszenica, 
owies, owoce świeże, sezam jadalny, algi spożywcze dla lu-
dzi lub zwierząt, płody rolne, ogrodnicze i leśne, 35 usługi 
handlu detalicznego w zakresie żywności, promocja sprze-
daży, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych teleza-
kupów i zakupów domowych, 39 dostawa żywności, trans-
port żywności, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia.

(210) 501258 (220) 2019 06 17
(731) TARNOWSKIE BIURO PIELGRZYMKOWE-BESKIDVISION 

SPÓŁKA JAWNA SYLWIA RUSIN I IWETTA 
KACZMARCZYK, Żywiec

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tbp tarnowskie biuro pielgrzymkowe

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.01.16
(510), (511) 39 organizacja wycieczek, organizacja wycie-
czek turystycznych, organizacja i rezerwowanie wycieczek, 
prowadzenie wycieczek, organizowanie wycieczek autoka-
rowych, usługi pilotów wycieczek, organizowanie wycieczek 
zagranicznych, rejsy łodziami wycieczkowymi, organizowa-
nie wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwie-
dzaniem, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem [trans-
port], organizowanie podróży i wycieczek statkami, udostęp-
nianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi agencyjne 
w zakresie organizowania wycieczek morskich, świadczenie 
usług w zakresie wycieczek ze zwiedzaniem, prowadzenie 
wycieczek ze zwiedzaniem dla osób trzecich, organizowanie 
wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowa-
nych, usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wy-
cieczki.

(210) 501259 (220) 2019 06 17
(731) JAHNS ŁUKASZ SMART4YOU, Śrem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUVIKE
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(531) 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 12 rowery, rowery elektryczne, urządzenia trans-
portu osobistego: skutery elektryczne, hulajnogi, hulajnogi 
elektryczne, jeździki elektryczne, deskorolki, deskorolki elek-
tryczne, monocykle elektryczne, akcesoria i części zamienne 
do: rowerów, rowerów elektrycznych, skuterów elektrycz-
nych, hulajnóg, hulajnóg elektrycznych, jeździków elektrycz-
nych, monocykli elektrycznych, deskorolek, deskorolek elek-
trycznych.

(210) 501260 (220) 2019 06 17
(731) STOWARZYSZENIE LIVEFROM, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) College of Wizardry
(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych typu 
cosplay, komputerowe przygotowanie materiałów do publi-
kacji, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie fo-
rów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie widowisk (impresariat), planowanie przyjęć.

(210) 501261 (220) 2019 06 17
(731) EKOPOLSKA MOJZESOWICZ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Gogolinek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOPolska OCHRONA ŚRODOWISKA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 05.03.11, 05.03.14
(510), (511) 42 pomiary środowiskowe, ocena zagrożeń śro-
dowiskowych, monitoring środowiskowy terenów utylizacji 
odpadów, usługi konsultacyjne dotyczące planowania śro-
dowiskowego, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii 
środowiskowej, usługi w zakresie oddziaływania na środowi-
sko, monitoring wydarzeń mających wpływ na środowisko 
w obrębie budynków, usługi w zakresie badań środowisko-
wych w celu wykrywania zanieczyszczeń wody, kompila-
cja informacji dotyczących warunków środowiskowych, 
monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko 
w obrębie struktur inżynierii wodno-lądowej, monitorowa-
nie działań mających wpływ na środowisko w obrębie kon-
strukcji inżynierii wodno-lądowej, monitoring środowiskowy 
obszarów składowania odpadów, monitoring działań ma-
jących wpływ na środowisko w obrębie budynków, analizy 
naukowe wspomagane komputerowo, analizy wykonalności 
projektu, badania dotyczące ochrony środowiska, badania 
hydrologiczne, badania i analizy naukowe, badania środo-
wiska, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
doradztwo techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, do-
radztwo techniczne związane z zastosowanie oprogramowa-
nia komputerowego, doradztwo w zakresie ochrony środowi-
ska, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko 
w obrębie budynków, planowanie projektu, pomiary śro-
dowiska w obrębie budynku, projektowanie urbanistyczne, 
sporządzenie projektów i opracowanie systemów fotowolta-
icznych, sporządzanie raportów technicznych, sporządzanie 
raportów naukowych, sporządzanie raportów projektowych, 
sporządzanie raportów technologicznych, świadczenie usług 
pobierania próbek analitycznych w celu oceny poziomów 
zanieczyszczenia, świadczenie usług pobierania próbek ana-
litycznych w celu oceny skażenia, usługi analizy gleby, usługi 
badawcze w zakresie ochrony środowiska, usługi doradcze 
dotyczące ochrony środowiska, usługi doradcze dotyczące 

badań technologicznych, usługi doradcze w zakresie urba-
nistyki, usługi doradcze w zakresie geologii, usługi doradcze 
w zakresie hydrogeologii, usługi doradcze w zakresie inżynie-
rii przemysłowej, usługi doradcze w zakresie projektowania, 
usługi doradcze w zakresie kontroli zanieczyszczeń, usługi 
doradcze związane z urbanistyką, usługi doradcze związane 
z badaniami w dziedzinie ochrony środowiska, usługi dorad-
cze związane z podaniami o zabudowę terenu z projektowa-
niem budynków, usługi doradztwa technicznego w zakresie 
inżynierii budowlanej, usługi doradztwa technologicznego, 
usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego, 
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi kon-
sultacyjne w zakresie technologii, usługi monitoringu środo-
wiska naturalnego, usługi naukowe i badania w tym zakresie, 
księgi naukowe i projektowanie w tym zakresie, usługi oceny 
pomiarów, usługi opracowania projektów technicznych, usłu-
gi w dziedzinie nauk przyrodniczych, usługi w zakresie badań 
i kontroli środowiska naturalnego, usługi w zakresie badań na-
ukowych, usługi w zakresie badań technicznych, usługi w za-
kresie składników przepływającego powietrza, usługi w za-
kresie doradztwa technicznego, usługi w zakresie doradztwa 
technologicznego.

(210) 501293 (220) 2019 06 17
(731) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my natural WAY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 01.15.11
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suple-
menty diety, błonnik pokarmowy, herbata lecznicza, herbaty 
ziołowe do celów leczniczych, mąka z siemienia lnianego 
do celów farmaceutycznych, lecznicze dodatki do żywności, 
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżyw-
cze suplementy diety, siemię lniane do celów farmaceutycz-
nych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, 
słodycze do celów leczniczych, suplementy diety o działaniu 
kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, su-
plementy diety zawierające białko, suplementy diety zawie-
rające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suple-
menty diety zawierające glukozę, suplementy diety zawiera-
jące kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, 
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające 
olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suple-
menty diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety 
zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowa-
nymi jagodami acai, środki trawienne do celów farmaceu-
tycznych, środki zmniejszające apetyt do celów medycz-
nych, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki zmniej-
szające apetyt, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, żywność liofilizowana przystosowana do celów me-
dycznych, 9 pamięci zewnętrzne USB, pliki multimedialne 
do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki muzyczne 
do pobierania, publikacje elektroniczne, do pobrania, pod-
kładki pod myszy komputerowe, etui na okulary, etui i po-
krowce na smartfony, 16 publikacje drukowane, publikacje 
reklamowe, plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, reklamo-
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we znaki i szyldy papierowe, drukowane papierowe i karto-
nowe tablice reklamowe, okrągłe podkładki pod szklanki 
i kufle z papieru lub z tektury, przybory do pisania i rysowa-
nia, artykuły papiernicze, notatniki, kalendarze, albumy, foto-
grafie, grafiki, rysunki, artykuły z tworzyw sztucznych, z pa-
pieru lub z tektury do pakowania i owijania, 29 konserwowa-
ne, mrożone, chłodzone, liofilizowane, suszone i gotowane 
owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, owoce 
w formie ekstraktów lub w proszku jako dodatki do żywno-
ści, owoce kandyzowane, orzechy i pestki przetworzone, ba-
tony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie 
orzechów i ziaren, przekąski z owoców, przekąski na bazie 
owoców, przekąski na bazie orzechów, pestek i nasion, prze-
kąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski 
na bazie soi, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski 
na bazie suszonych owoców, substytuty mleka, gotowe da-
nia na bazie produktów mlecznych (instant i do gotowania 
oraz gotowe) także z dodatkiem owoców także przetworzo-
nych, ich koncentratów, ekstraktów, nasion i orzechów, także 
przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzboga-
cone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, pre-
biotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksyli-
tolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,  
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub 
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem 
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, gotowe dania 
na bazie owoców i warzyw konserwowanych, mrożonych, 
suszonych i gotowanych instant i do gotowania oraz gotowe 
także wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, 
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probio-
tykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produk-
ty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cu-
kru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, 
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami sło-
dzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariań-
skie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z do-
datkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smako-
wych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, go-
towe dania na bazie przetworzonych orzechów i pestek in-
stant i do gotowania oraz gotowe także wzbogacone dodat-
kami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, 
mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, 
wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej 
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawarto-
ści cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub inny-
mi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy  
i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub or-
ganiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, eks-
traktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, zioło-
wych, kwiatowych, roślinnych, zupy, algi do żywności dla lu-
dzi, chipsy ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy owoco-
we, galaretki, w tym galaretki owocowe także z dodatkiem 
warzyw i owoców także przetworzonych, ich koncentratów, 
ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroele-
mentami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wy-
mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez 
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub sło-
dzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi 
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,  
i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub 
bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub do-
datków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, 

roślinnych, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 
przeciery owocowe w formie musów, pasty do pieczywa 
na bazie produktów mlecznych, pasty do pieczywa na bazie 
orzechów, pasty do pieczywa na bazie owoców, masło orze-
chowe, produkty mleczne, napoje z produktów mlecznych, 
napoje mleczne zawierające owoce, jogurt, kefir [napój 
mleczny], koktajle mleczne, puddingi mleczne, kompozycje 
owoców przetworzonych, miąższ owoców, napoje mleczne 
z przewagą mleka, koktajle i napoje na bazie substytutów 
mleka z dodatkiem owoców i warzyw także przetworzo-
nych, i/lub z dodatkiem ziaren, nasion, i/lub czekolady, i/lub 
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjo-
nalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i ma-
kroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wy-
żej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczno-
ści, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, 
lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi sub-
stancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub 
wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, 
napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka 
migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, purée 
z warzyw, także w proszku, purée z owoców, także w prosz-
ku, wszystkie wyżej wymienione produkty wzbogacone do-
datkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineral-
nymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotyka-
mi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obni-
żonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej 
zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi 
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub orga-
niczne, i/lub bio, daktyle, aloes spożywczy, ekstrakty alg 
do celów spożywczych, jagody, konserwowane, kukurydza 
cukrowa, przetworzona, lecytyna do celów kulinarnych, ole-
je jadalne, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokoso-
we [olej kokosowy], migdały mielone, mleko, mleko kokoso-
we, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko 
sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mle-
ko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, nasiona ja-
dalne, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetwo-
rzone, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], orze-
chy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy lasko-
we, przetworzone, orzechy ziemne przetworzone, owoce 
konserwowane w alkoholu, pektyna do celów kulinarnych, 
pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, serwatka, skórki owo-
cowe, sok cytrynowy do celów kulinarnych, wiórki kokoso-
we, 30 produkty zbożowe, w tym śniadaniowe preparaty 
zbożowe, muesli i płatki zbożowe, instant i do gotowania 
oraz gotowe i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych, 
orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecz-
nych, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentra-
tów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein,  
i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, 
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probio-
tykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produk-
ty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cu-
kru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, 
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami sło-
dzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariań-
skie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z do-
datkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smako-
wych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, wy-
roby piekarnicze i cukiernicze w postaci gotowych miesza-
nek do sporządzenia w domu, także instant, w proszku, 
w formie gotowego ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, 
także na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż i produktów skro-
biowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów 
mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych 



96 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT31/2019

i zwierzęcych, i/lub owoców i warzyw także przetworzo-
nych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub 
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjo-
nalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i ma-
kroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wy-
żej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczno-
ści, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, 
lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natural-
nymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,  
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub 
dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
wych, roślinnych, słodycze, guma do żucia, batony w tym 
batony energetyczne, ciasta, ciastka, herbatniki, przekąski 
wytwarzane z Muesli, przekąski z produktów zbożowych, 
w tym z ekstrudowanych zbóż, ekspandowane zboża prze-
znaczone do spożycia dla ludzi, przekąski składające się 
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się 
głównie z wyrobów cukierniczych, chrupki zbożowe, chrup-
ki serowe, chipsy jako produkty zbożowe, musy (słodycze), 
czekolada, desery instant i do gotowania oraz gotowe także 
z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentra-
tów, ekstraktów, i/lub nasion, orzechów także przetworzo-
nych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodat-
kami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, 
mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, 
wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej 
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawarto-
ści cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub inny-
mi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy  
i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub or-
ganiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, eks-
traktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, zioło-
wych, kwiatowych, roślinnych, desery na bazie tapioki instant 
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców 
także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub 
nasion i orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub 
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wi-
taminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementa-
mi, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienio-
ne produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastoso-
wania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone 
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substan-
cjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub we-
getariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, tak-
że z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków 
smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślin-
nych, sosy owocowe, pasty do pieczywa na bazie czekolady 
i kakao, pasta migdałowa, napoje kawowe, kakaowe napoje, 
napoje czekoladowe, mrożone napoje [frappe], napoje z lo-
dów, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produk-
tów mlecznych lub warzyw, napoje na bazie herbaty z owo-
cowymi dodatkami smakowymi, słodkie dekoracje do ciast, 
gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mącznych 
świeże, mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia, także in-
stant, w proszku, w postaci gotowych mieszanek do przygo-
towania w domu także z dodatkiem warzyw, owoców, zia-
ren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub cze-
kolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wita-
minami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione 
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowa-
nia cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone mio-
dem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami 
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także 
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków sma-

kowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
dania na bazie mąki, dania na bazie zbóż, dania na bazie skro-
bi świeże, mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia, także 
instant, w proszku, w postaci gotowych mieszanek do przy-
gotowania w domu także z dodatkiem warzyw, owoców, 
ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub 
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wi-
taminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementa-
mi, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienio-
ne produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastoso-
wania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone 
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substan-
cjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub we-
getariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, tak-
że z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków 
smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślin-
nych, budynie, w tym budynie zbożowe instant i do gotowa-
nia oraz gotowe, i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych, 
orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecz-
nych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub 
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein,  i/lub wzboga-
cone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, pre-
biotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksyli-
tolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,  
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub 
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem 
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, kisiele instant 
i do gotowania oraz gotowe, także z dodatkiem produktów 
skrobiowych, i/lub owoców także przetworzonych, ich kon-
centratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funk-
cjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro 
i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie 
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalorycz-
ności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, 
lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natural-
nymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,  
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub 
dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
wych, roślinnych, pieczywo, chleb, chleb bezdrożdżowy, cia-
sto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto 
na wypieki, ciasto w proszku, dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem są produkty zbożowe, dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest makaron, dania lio-
filizowane, których głównym składnikiem jest ryż, jogurt 
mrożony [lody spożywcze], lody, kanapki, napoje czekolado-
we z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, orzechy w czeko-
ladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orze-
chy, pasty na bazie czekolady, płatki kukurydziane, produkty 
spożywcze na bazie owsa, przekąski na bazie ryżu, puddingi, 
sorbety [lody] z dodatkiem orzechów, ziaren, nasion, i/lub 
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzboga-
cone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, pre-
biotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksyli-
tolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,  
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub 
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem 
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-



Nr  ZT31/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 97

bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, suchary, wafle 
ryżowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cu-
kiernicze na bazie orzechów arachidowych, nielecznicze sło-
dycze do zastosowania jako część diety polegającej na kon-
trolowaniu kalorii, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
wszystkie wyżej wymienione produkty również wzbogaco-
ne dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mi-
neralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebio-
tykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksyli-
tolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,  
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub 
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem 
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, nielecznicze 
wyroby cukiernicze w formie galaretki oraz żelków także 
z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentra-
tów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalny-
mi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroele-
mentami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wy-
mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez 
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub sło-
dzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi 
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,  
i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub 
bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub do-
datków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, 
roślinnych, placki, naleśniki i racuchy w postaci gotowych 
mieszanek do sporządzenia w domu, w formie gotowego 
ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także na bazie zbóż lub 
z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych, orzechów, zia-
ren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytu-
tów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców i wa-
rzyw także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów,  
i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone 
dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mine-
ralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebioty-
kami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o ob-
niżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej 
zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem 
lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez 
laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie 
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, 
ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, zio-
łowych, kwiatowych, roślinnych, miód, cukier, przyprawy, 
esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje ete-
ryczne i olejki eteryczne, gryka, przetworzona, herbata, her-
bata mrożona, kakao, preparaty z kakao, kasza bulgur, kasza 
kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa 
niepalona, substytuty kawy oraz napoje na bazie substytu-
tów kawy również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroele-
mentami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wy-
mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez 
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub sło-
dzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi 
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,  
i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub 
bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub do-
datków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, 
roślinnych, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla lu-
dzi, kukurydza mielona, kukurydza prażona [popcorn], ku-
skus, mąka, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka 
jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka 
pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mleczko 
pszczele, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje 

na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, 
preparaty roślinne zastępujące kawę, propolis, przetworzona 
komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przy-
prawa, mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, 
sago, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], natu-
ralne substancje słodzące, syrop z agawy [słodzik naturalny], 
syropy i melasa, tapioka, ziarna sezamu [przyprawy], zioła 
do celów spożywczych, 32 napoje owocowe i soki owoco-
we, koktajle owocowe, bezalkoholowe, owocowe, warzyw-
ne i owocowo-warzywne napoje typu smoothie, także 
w proszku do sporządzenia w domu, napoje typu smoothie 
zawierające ziarna, zboża, nasiona, aloes i zioła, bezalkoholo-
we wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, także 
w proszku do sporządzenia w domu, lemoniada, napoje bez-
alkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje 
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe 
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, na-
poje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów ga-
zowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje na bazie zbóż, inne niż substytuty mleka, 
napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje 
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje serwatkowe, 
napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, 
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nek-
tary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, sok 
pomidory jako napój, soki, soki warzywne [napoje], wszyst-
kie wyżej wymienione produkty również z dodatkiem ziaren, 
nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, i/lub czekolady, 
i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funk-
cjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro 
i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie 
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalorycz-
ności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, 
lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natural-
nymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,  
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub 
dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
wych, roślinnych, sorbety [napoje] z dodatkiem orzechów, 
ziaren, nasion, i/lub owoców także przetworzonych, ich kon-
centratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub pro-
tein, /lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witami-
nami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione 
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowa-
nia cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone mio-
dem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami 
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także 
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków sma-
kowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
woda do picia także z dodatkami funkcjonalnymi, woda ga-
zowana także z dodatkami funkcjonalnymi, woda mineralna 
do picia także z dodatkami funkcjonalnymi, napoje funkcjo-
nalne na bazie wody, 35 reklama szeroko rozumiana w tym 
telewizyjna, w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społeczno-
ściowych, promocja sprzedaży, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, rozpowszechnia-
nie reklam, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, dystrybucja próbek reklamowych, 
usługi relacji z mediami, optymalizacja wyszukiwarek do ce-
lów promocji dodatkowej, przygotowywanie materiałów 
do celów reklamowych i promocyjnych, organizowanie 
kampanii reklamowych, publikowanie tekstów o charakterze 
reklamowych i promocyjnym, organizowanie konkursów 
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w celach reklamowych i promocyjnych, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna takich towarów jak: batony energetyzujące sta-
nowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 
białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, herbata 
lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, mąka z sie-
mienia lnianego do celów farmaceutycznych, lecznicze do-
datki do żywności, nutraceutyki do stosowania jako suple-
menty diety, odżywcze suplementy diety, siemię lniane 
do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych 
lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, su-
plementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy die-
ty zawierające alginiany, suplementy diety zawierające biał-
ko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety 
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety za-
wierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecy-
tynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suple-
menty diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawie-
rające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiato-
wy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy 
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, środki trawienne 
do celów farmaceutycznych, środki zmniejszające apetyt 
do celów medycznych, tabletki wspomagające odchudza-
nie, tabletki zmniejszające apetyt, zioła lecznicze, żywność 
dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana 
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowa-
na do celów medycznych, pamięci zewnętrzne USB, pliki 
multimedialne do pobrania, pliki graficzne do pobierania, 
pliki muzyczne do pobierania, publikacje elektroniczne, 
do pobrania, podkładki pod myszy komputerowe, etui 
na okulary, etui i pokrowce na smartfony, publikacje druko-
wane, publikacje reklamowe, plakaty reklamowe, ulotki rekla-
mowe, reklamowe znaki i szyldy papierowe, drukowane pa-
pierowe i kartonowe tablice reklamowe, okrągłe podkładki 
pod szklanki i kufle z papieru lub z tektury, przybory do pisa-
nia i rysowania, artykuły papiernicze, notatniki, kalendarze, 
albumy, fotografie, grafiki, rysunki, artykuły z tworzyw sztucz-
nych, z papieru lub z tektury do pakowania i owijania, konser-
wowane, mrożone, chłodzone, liofilizowane, suszone i goto-
wane owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, 
owoce w formie ekstraktów lub w proszku jako dodatki 
do żywności, owoce kandyzowane, orzechy i pestki prze-
tworzone, batony na bazie orzechów i nasion, batony orga-
niczne na bazie orzechów i ziaren, przekąski z owoców, prze-
kąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, pestek 
i nasion, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, 
przekąski na bazie soi, kandyzowane przekąski owocowe, 
przekąski na bazie suszonych owoców, substytuty mleka, go-
towe dania na bazie produktów mlecznych instant i do go-
towania oraz gotowe, także z dodatkiem owoców także 
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, nasion 
i orzechów, także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekola-
dy, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witamina-
mi, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, pro-
biotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione pro-
dukty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania 
cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, 
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami sło-
dzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariań-
skie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z do-
datkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smako-
wych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, go-
towe dania na bazie owoców i warzyw konserwowanych, 
mrożonych, suszonych i gotowanych instant i do gotowania 
oraz gotowe także wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroele-
mentami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wy-

mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez 
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub sło-
dzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi 
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,  
i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub 
bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub do-
datków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, 
roślinnych, gotowe dania na bazie przetworzonych orze-
chów i pestek (instant i do gotowania oraz gotowe) także 
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, skład-
nikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotyka-
mi, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, 
o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, 
ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, 
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub 
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem 
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, zupy, algi 
do żywności dla ludzi, chipsy ziemniaczane, chipsy warzyw-
ne, chipsy owocowe, galaretki, w tym galaretki owocowe 
także z dodatkiem warzyw i owoców także przetworzonych, 
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami 
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mi-
kro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszyst-
kie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości 
cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi 
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub orga-
niczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, 
kwiatowych, roślinnych, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, przeciery owocowe w formie musów, pasty 
do pieczywa na bazie produktów mlecznych, pasty do pie-
czywa na bazie orzechów, pasty do pieczywa na bazie owo-
ców, masło orzechowe, produkty mleczne, napoje z produk-
tów mlecznych, napoje mleczne zawierające owoce, jogurt, 
kefir [napój mleczny], koktajle mleczne, puddingi mleczne, 
kompozycje owoców przetworzonych, miąższ owoców, na-
poje mleczne z przewagą mleka, koktajle i napoje na bazie 
substytutów mleka z dodatkiem owoców i warzyw także 
przetworzonych, i/lub z dodatkiem ziaren, nasion, i/lub cze-
kolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatka-
mi funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, 
mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, 
wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej 
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawarto-
ści cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi natural-
nymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,  
i/lub bio, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na ba-
zie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowe-
go, purée z warzyw, także w proszku, purée z owoców, także 
w proszku, wszystkie wyżej wymienione produkty wzboga-
cone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, pre-
biotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez lak-
tozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie  
i/lub organiczne, i/lub bio, daktyle, aloes spożywczy, ekstrak-
ty alg do celów spożywczych, jagody, konserwowane, kuku-
rydza cukrowa, przetworzona, lecytyna do celów kulinar-
nych, oleje jadalne i tłuszcze jadalne, masło arachidowe, ma-
sło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], migdały mie-
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lone, mleko, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko 
owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko w proszku, 
mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych 
do celów kulinarnych, nasiona jadalne, nasiona słonecznika 
przetworzone, nasiona, przetworzone, olej i tłuszcz kokoso-
wy [do celów spożywczych], orzechy aromatyzowane, orze-
chy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy 
ziemne przetworzone, owoce konserwowane w alkoholu, 
pektyna do celów kulinarnych, pyłki kwiatowe jako żywność, 
rodzynki, serwatka, skórki owocowe, sok cytrynowy do ce-
lów kulinarnych, wiórki kokosowe, produkty zbożowe, w tym 
śniadaniowe preparaty zbożowe, muesli i płatki zbożowe, 
instant i do gotowania oraz gotowe i/lub z dodatkiem pro-
duktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem 
produktów mlecznych, i/lub owoców także przetworzonych, 
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao,  
i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroele-
mentami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wy-
mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez 
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub sło-
dzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi 
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,  
i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub 
bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub do-
datków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, 
roślinnych, wyroby piekarnicze i cukiernicze w postacie go-
towych mieszanek do sporządzenia w domu, także instant, 
w proszku, w formie gotowego ciasta, świeże, schłodzone, 
mrożone, także na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż i pro-
duktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem 
produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów 
roślinnych i zwierzęcych, i/lub owoców i warzyw także prze-
tworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady,  
i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funk-
cjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro 
i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie 
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalorycz-
ności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, 
lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natural-
nymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, 
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub 
dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
wych, roślinnych, słodycze, guma do żucia, batony w tym 
batony energetyczne, ciasta, ciastka, herbatniki, przekąski 
wytwarzane z Muesli, przekąski z produktów zbożowych, 
w tym z ekstrudowanych zbóż, ekspandowane zboża prze-
znaczone do spożycia dla ludzi, przekąski składające się 
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się 
głównie z wyrobów cukierniczych, chrupki zbożowe, chrup-
ki serowe, chipsy jako produkty zbożowe, musy (słodycze), 
czekolada, desery instant i do gotowania oraz gotowe także 
z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentra-
tów, ekstraktów, i/lub nasion, orzechów także przetworzo-
nych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodat-
kami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, 
mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, 
wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej 
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawarto-
ści cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub inny-
mi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy  
i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub or-
ganiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, eks-
traktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, zioło-
wych, kwiatowych, roślinnych, desery na bazie tapioki instant 
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców 

także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub 
nasion i orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub 
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wi-
taminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementa-
mi, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienio-
ne produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastoso-
wania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone 
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substan-
cjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub we-
getariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, tak-
że z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków 
smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślin-
nych, sosy owocowe, pasty do pieczywa na bazie czekolady 
i kakao, pasta migdałowa, napoje kawowe, kakaowe napoje, 
napoje czekoladowe, mrożone napoje [frappe], napoje z lo-
dów, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produk-
tów mlecznych lub warzyw, napoje na bazie herbaty z owo-
cowymi dodatkami smakowymi, słodkie dekoracje do ciast, 
gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mącznych 
świeże, mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia, także in-
stant, w proszku, w postaci gotowych mieszanek do przygo-
towania w domu także z dodatkiem warzyw, owoców, zia-
ren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub cze-
kolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wita-
minami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione 
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowa-
nia cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone mio-
dem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami 
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także 
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków sma-
kowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
dania na bazie mąki, dania na bazie zbóż, dania na bazie skro-
bi świeże, mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia, także 
instant, w proszku, w postaci gotowych mieszanek do przy-
gotowania w domu także z dodatkiem warzyw, owoców, 
ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub 
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wi-
taminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementa-
mi, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienio-
ne produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastoso-
wania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone 
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substan-
cjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub we-
getariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, tak-
że z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków 
smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślin-
nych, budynie, w tym budynie zbożowe instant i do gotowa-
nia oraz gotowe, i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych, 
orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecz-
nych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub 
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzboga-
cone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, pre-
biotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksyli-
tolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,  
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub 
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem 
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, kisiele instant 
i do gotowania oraz gotowe, także z dodatkiem produktów 
skrobiowych, i/lub owoców także przetworzonych, ich kon-
centratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funk-
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cjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro 
i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie 
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalorycz-
ności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, 
lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natural-
nymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,  
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub 
dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
wych, roślinnych, pieczywo, chleb, chleb bezdrożdżowy, cia-
sto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto 
na wypieki, ciasto w proszku, dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem są produkty zbożowe, dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest makaron, dania lio-
filizowane, których głównym składnikiem jest ryż, jogurt 
mrożony [lody spożywcze], lody, kanapki, napoje czekolado-
we z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, orzechy w czeko-
ladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orze-
chy, pasty na bazie czekolady, płatki kukurydziane, produkty 
spożywcze na bazie owsa, przekąski na bazie ryżu, puddingi, 
sorbety [lody] z dodatkiem orzechów, ziaren, nasion, i/lub 
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzboga-
cone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, pre-
biotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksyli-
tolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,  
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub 
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem 
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, suchary, wafle 
ryżowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cu-
kiernicze na bazie orzechów arachidowych, nielecznicze sło-
dycze do zastosowania jako część diety polegającej na kon-
trolowaniu kalorii, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
wszystkie wyżej wymienione produkty również wzbogaco-
ne dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mi-
neralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebio-
tykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksyli-
tolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,  
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub 
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem 
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, nielecznicze 
wyroby cukiernicze w formie galaretki oraz żelków także 
z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentra-
tów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalny-
mi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroele-
mentami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wy-
mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez 
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub sło-
dzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi 
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,  
i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub 
bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub do-
datków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, 
roślinnych, placki, naleśniki i racuchy w postaci gotowych 
mieszanek do sporządzenia w domu, w formie gotowego 
ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także na bazie zbóż lub 
z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych, orzechów, zia-
ren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytu-
tów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców i wa-
rzyw także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów,  

i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone 
dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mine-
ralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebioty-
kami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o ob-
niżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej 
zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem 
lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez 
laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie 
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, 
ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, zio-
łowych, kwiatowych, roślinnych, miód, cukier, przyprawy, 
esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje ete-
ryczne i olejki eteryczne, gryka, przetworzona, herbata, her-
bata mrożona, kakao, preparaty z kakao, kasza bulgur, kasza 
kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa 
niepalona, substytuty kawy oraz napoje na bazie substytu-
tów kawy również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroele-
mentami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wy-
mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez 
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub sło-
dzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi 
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,  
i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub 
bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub do-
datków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, 
roślinnych, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla lu-
dzi, kukurydza mielona, kukurydza prażona [popcorn], ku-
skus, mąka, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka 
jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka 
pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mleczko 
pszczele, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje 
na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, 
preparaty roślinne zastępujące kawę, propolis, przetworzona 
komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przy-
prawa, mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, 
sago, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], natu-
ralne substancje słodzące, syrop z agawy [słodzik naturalny], 
syropy i melasa, tapioka, ziarna sezamu [przyprawy], zioła 
do celów spożywczych, napoje owocowe i soki owocowe, 
koktajle owocowe, bezalkoholowe, owocowe, warzywne 
i owocowo-warzywne napoje typu smoothie, także w prosz-
ku do sporządzenia w domu, napoje typu smoothie zawiera-
jące ziarna, zboża, nasiona, aloes i zioła, bezalkoholowe wy-
ciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, także w proszku 
do sporządzenia w domu, lemoniada, napoje bezalkoholo-
we, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalko-
holowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku 
herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje ener-
getyzujące, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, 
napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, 
napoje na bazie zbóż, inne niż substytuty mleka, napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, 
inne niż substytuty mleka, napoje serwatkowe, napoje spor-
towe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, bezalkoho-
lowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezal-
koholowe, pastylki do napojów gazowanych, sok pomidory 
jako napój, soki, soki warzywne [napoje], wszystkie wyżej 
wymienione produkty również z dodatkiem ziaren, nasion, 
z dodatkiem produktów mlecznych, i/lub czekolady, i/lub 
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjo-
nalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i ma-
kroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wy-
żej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczno-
ści, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, 
lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natural-
nymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
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nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,  
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub 
dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
wych, roślinnych, sorbety [napoje] z dodatkiem orzechów, 
ziaren, nasion, i/lub owoców także przetworzonych, ich kon-
centratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub pro-
tein, /lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witamina-
mi, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, pro-
biotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione pro-
dukty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania 
cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, 
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami sło-
dzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, 
i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem 
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, oda do picia 
także z dodatkami funkcjonalnymi, woda gazowana także 
z dodatkami funkcjonalnymi, woda mineralna do picia także 
z dodatkami funkcjonalnymi, napoje funkcjonalne na bazie 
wody, 41 usługi pisania blogów, pisanie i publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, mianowicie pisanie i pu-
blikowanie przepisów kulinarnych, organizowanie konkursów 
kulinarnych, usługi edukacyjne odnośnie odżywiania i zdro-
wego trybu życia prowadzone za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostar-
czanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy po-
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych, nie do pobrania, usługi gier oferowane w syste-
mie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostęp-
nianie obrazów online nie do pobrania, udostępnianie zdjęć 
online nie do pobrania, udostępnianie powieści graficznych 
online, nie do pobrania, udostępnianie treści multimedial-
nych online nie do pobrania, usługi gier oferowane w syste-
mie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej.

(210) 501295 (220) 2019 06 17
(731) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my natural DAY

(531) 01.15.11, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suple-
menty diety, błonnik pokarmowy, herbata lecznicza, herbaty 
ziołowe do celów leczniczych, mąka z siemienia lnianego 
do celów farmaceutycznych, lecznicze dodatki do żywności, 
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżyw-
cze suplementy diety, siemię lniane do celów farmaceutycz-
nych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, 
słodycze do celów leczniczych, suplementy diety o działaniu 
kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, su-
plementy diety zawierające białko, suplementy diety zawie-
rające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suple-
menty diety zawierające glukozę, suplementy diety zawiera-
jące kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, 
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające 

olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suple-
menty diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety 
zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowa-
nymi jagodami acai, środki trawienne do celów farmaceu-
tycznych, środki zmniejszające apetyt do celów medycz-
nych, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki zmniej-
szające apetyt, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, żywność liofilizowana przystosowana do celów me-
dycznych, 9 pamięci zewnętrzne USB, pliki multimedialne 
do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki muzyczne 
do pobierania, publikacje elektroniczne, do pobrania, pod-
kładki pod myszy komputerowe, etui na okulary, etui i po-
krowce na smartfony, 16 publikacje drukowane, publikacje 
reklamowe, plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, reklamo-
we znaki i szyldy papierowe, drukowane papierowe i karto-
nowe tablice reklamowe, okrągłe podkładki pod szklanki 
i kufle z papieru lub z tektury, przybory do pisania i rysowa-
nia, artykuły papiernicze, notatniki, kalendarze, albumy, foto-
grafie, grafiki, rysunki, artykuły z tworzyw sztucznych, z pa-
pieru lub z tektury do pakowania i owijania, 29 konserwowa-
ne, mrożone, chłodzone, liofilizowane, suszone i gotowane 
owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, owoce 
w formie ekstraktów lub w proszku jako dodatki do żywno-
ści, owoce kandyzowane, orzechy i pestki przetworzone, ba-
tony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie 
orzechów i ziaren, przekąski z owoców, przekąski na bazie 
owoców, przekąski na bazie orzechów, pestek i nasion, prze-
kąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski 
na bazie soi, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski 
na bazie suszonych owoców, substytuty mleka, gotowe da-
nia na bazie produktów mlecznych (instant i do gotowania 
oraz gotowe) także z dodatkiem owoców także przetworzo-
nych, ich koncentratów, ekstraktów, nasion i orzechów, także 
przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzboga-
cone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, pre-
biotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksyli-
tolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,  
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub 
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem 
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, gotowe dania 
na bazie owoców i warzyw konserwowanych, mrożonych, 
suszonych i gotowanych instant i do gotowania oraz gotowe 
także wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, 
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probio-
tykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produk-
ty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cu-
kru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, 
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami sło-
dzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariań-
skie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z do-
datkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smako-
wych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, go-
towe dania na bazie przetworzonych orzechów i pestek in-
stant i do gotowania oraz gotowe także wzbogacone dodat-
kami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, 
mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, 
wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej 
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawarto-
ści cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub inny-
mi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy  
i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub or-
ganiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, eks-
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traktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, zioło-
wych, kwiatowych, roślinnych, zupy, algi do żywności dla lu-
dzi, chipsy ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy owoco-
we, galaretki, w tym galaretki owocowe także z dodatkiem 
warzyw i owoców także przetworzonych, ich koncentratów, 
ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroele-
mentami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wy-
mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez 
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub sło-
dzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi 
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,  
i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub 
bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub do-
datków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, 
roślinnych, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 
przeciery owocowe w formie musów, pasty do pieczywa 
na bazie produktów mlecznych, pasty do pieczywa na bazie 
orzechów, pasty do pieczywa na bazie owoców, masło orze-
chowe, produkty mleczne, napoje z produktów mlecznych, 
napoje mleczne zawierające owoce, jogurt, kefir [napój 
mleczny], koktajle mleczne, puddingi mleczne, kompozycje 
owoców przetworzonych, miąższ owoców, napoje mleczne 
z przewagą mleka, koktajle i napoje na bazie substytutów 
mleka z dodatkiem owoców i warzyw także przetworzo-
nych, i/lub z dodatkiem ziaren, nasion, i/lub czekolady, i/lub 
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjo-
nalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i ma-
kroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wy-
żej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczno-
ści, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, 
lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi sub-
stancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub 
wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, 
napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka 
migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, purée 
z warzyw, także w proszku, purée z owoców, także w prosz-
ku, wszystkie wyżej wymienione produkty wzbogacone do-
datkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineral-
nymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotyka-
mi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obni-
żonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej 
zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi 
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub orga-
niczne, i/lub bio, daktyle, aloes spożywczy, ekstrakty alg 
do celów spożywczych, jagody, konserwowane, kukurydza 
cukrowa, przetworzona, lecytyna do celów kulinarnych, ole-
je jadalne, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokoso-
we [olej kokosowy], migdały mielone, mleko, mleko kokoso-
we, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko 
sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mle-
ko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, nasiona ja-
dalne, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetwo-
rzone, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], orze-
chy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy lasko-
we, przetworzone, orzechy ziemne przetworzone, owoce 
konserwowane w alkoholu, pektyna do celów kulinarnych, 
pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, serwatka, skórki owo-
cowe, sok cytrynowy do celów kulinarnych, wiórki kokoso-
we, 30 produkty zbożowe, w tym śniadaniowe preparaty 
zbożowe, muesli i płatki zbożowe, instant i do gotowania 
oraz gotowe i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych, 
orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecz-
nych, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentra-
tów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein,  
i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, 

składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probio-
tykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produk-
ty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cu-
kru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, 
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami sło-
dzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariań-
skie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z do-
datkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smako-
wych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, wy-
roby piekarnicze i cukiernicze w postaci gotowych miesza-
nek do sporządzenia w domu, także instant, w proszku, 
w formie gotowego ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, 
także na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż i produktów skro-
biowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów 
mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych 
i zwierzęcych, i/lub owoców i warzyw także przetworzo-
nych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub 
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjo-
nalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i ma-
kroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wy-
żej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczno-
ści, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, 
lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natural-
nymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,  
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub 
dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
wych, roślinnych, słodycze, guma do żucia, batony w tym 
batony energetyczne, ciasta, ciastka, herbatniki, przekąski 
wytwarzane z Muesli, przekąski z produktów zbożowych, 
w tym z ekstrudowanych zbóż, ekspandowane zboża prze-
znaczone do spożycia dla ludzi, przekąski składające się 
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się 
głównie z wyrobów cukierniczych, chrupki zbożowe, chrup-
ki serowe, chipsy jako produkty zbożowe, musy (słodycze), 
czekolada, desery instant i do gotowania oraz gotowe także 
z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentra-
tów, ekstraktów, i/lub nasion, orzechów także przetworzo-
nych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodat-
kami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, 
mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, 
wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej 
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawarto-
ści cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub inny-
mi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy  
i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub or-
ganiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, eks-
traktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, zioło-
wych, kwiatowych, roślinnych, desery na bazie tapioki instant 
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców 
także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub 
nasion i orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub 
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wi-
taminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementa-
mi, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienio-
ne produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastoso-
wania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone 
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substan-
cjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub we-
getariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, tak-
że z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków 
smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślin-
nych, sosy owocowe, pasty do pieczywa na bazie czekolady 
i kakao, pasta migdałowa, napoje kawowe, kakaowe napoje, 
napoje czekoladowe, mrożone napoje [frappe], napoje z lo-
dów, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produk-
tów mlecznych lub warzyw, napoje na bazie herbaty z owo-
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cowymi dodatkami smakowymi, słodkie dekoracje do ciast, 
gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mącznych 
świeże, mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia, także in-
stant, w proszku, w postaci gotowych mieszanek do przygo-
towania w domu także z dodatkiem warzyw, owoców, zia-
ren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub cze-
kolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wita-
minami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione 
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowa-
nia cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone mio-
dem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami 
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także 
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków sma-
kowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
dania na bazie mąki, dania na bazie zbóż, dania na bazie skro-
bi świeże, mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia, także 
instant, w proszku, w postaci gotowych mieszanek do przy-
gotowania w domu także z dodatkiem warzyw, owoców, 
ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub 
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wi-
taminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementa-
mi, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienio-
ne produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastoso-
wania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone 
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substan-
cjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub we-
getariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, tak-
że z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków 
smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślin-
nych, budynie, w tym budynie zbożowe instant i do gotowa-
nia oraz gotowe, i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych, 
orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecz-
nych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub 
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzboga-
cone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, pre-
biotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksyli-
tolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,  
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub 
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem 
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, kisiele instant 
i do gotowania oraz gotowe, także z dodatkiem produktów 
skrobiowych, i/lub owoców także przetworzonych, ich kon-
centratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funk-
cjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro 
i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie 
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalorycz-
ności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, 
lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natural-
nymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,  
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub 
dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
wych, roślinnych, pieczywo, chleb, chleb bezdrożdżowy, cia-
sto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto 
na wypieki, ciasto w proszku, dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem są produkty zbożowe, dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest makaron, dania lio-
filizowane, których głównym składnikiem jest ryż, jogurt 
mrożony [lody spożywcze], lody, kanapki, napoje czekolado-
we z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, orzechy w czeko-

ladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orze-
chy, pasty na bazie czekolady, płatki kukurydziane, produkty 
spożywcze na bazie owsa, przekąski na bazie ryżu, puddingi, 
sorbety [lody] z dodatkiem orzechów, ziaren, nasion, i/lub 
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzboga-
cone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, pre-
biotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksyli-
tolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,  
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub 
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem 
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, suchary, wafle 
ryżowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cu-
kiernicze na bazie orzechów arachidowych, nielecznicze sło-
dycze do zastosowania jako część diety polegającej na kon-
trolowaniu kalorii, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
wszystkie wyżej wymienione produkty również wzbogaco-
ne dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mi-
neralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebio-
tykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksyli-
tolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,  
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub 
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem 
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, nielecznicze 
wyroby cukiernicze w formie galaretki oraz żelków także 
z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentra-
tów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalny-
mi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroele-
mentami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wy-
mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez 
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub sło-
dzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi 
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,  
i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub 
bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub do-
datków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, 
roślinnych, placki, naleśniki i racuchy w postaci gotowych 
mieszanek do sporządzenia w domu, w formie gotowego 
ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także na bazie zbóż lub 
z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych, orzechów, zia-
ren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytu-
tów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców i wa-
rzyw także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów,  
i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone 
dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mine-
ralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebioty-
kami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o ob-
niżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej 
zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem 
lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez 
laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie 
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, 
ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, zio-
łowych, kwiatowych, roślinnych, miód, cukier, przyprawy, 
esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje ete-
ryczne i olejki eteryczne, gryka, przetworzona, herbata, her-
bata mrożona, kakao, preparaty z kakao, kasza bulgur, kasza 
kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa 
niepalona, substytuty kawy oraz napoje na bazie substytu-
tów kawy również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
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witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroele-
mentami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wy-
mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez 
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub sło-
dzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi 
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,  
i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub 
bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub do-
datków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, 
roślinnych, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla lu-
dzi, kukurydza mielona, kukurydza prażona [popcorn], ku-
skus, mąka, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka 
jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka 
pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mleczko 
pszczele, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje 
na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, 
preparaty roślinne zastępujące kawę, propolis, przetworzona 
komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przy-
prawa, mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, 
sago, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], natu-
ralne substancje słodzące, syrop z agawy [słodzik naturalny], 
syropy i melasa, tapioka, ziarna sezamu [przyprawy], zioła 
do celów spożywczych, 32 napoje owocowe i soki owoco-
we, koktajle owocowe, bezalkoholowe, owocowe, warzyw-
ne i owocowo-warzywne napoje typu smoothie, także 
w proszku do sporządzenia w domu, napoje typu smoothie 
zawierające ziarna, zboża, nasiona, aloes i zioła, bezalkoholo-
we wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, także 
w proszku do sporządzenia w domu, lemoniada, napoje bez-
alkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje 
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe 
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, na-
poje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów ga-
zowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje na bazie zbóż, inne niż substytuty mleka, 
napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje 
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje serwatkowe, 
napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, 
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nek-
tary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, sok 
pomidory jako napój, soki, soki warzywne [napoje], wszyst-
kie wyżej wymienione produkty również z dodatkiem ziaren, 
nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, i/lub czekolady, 
i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funk-
cjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro 
i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie 
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalorycz-
ności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, 
lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natural-
nymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,  
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub 
dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
wych, roślinnych, sorbety [napoje] z dodatkiem orzechów, 
ziaren, nasion, i/lub owoców także przetworzonych, ich kon-
centratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub pro-
tein, /lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witami-
nami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione 
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowa-
nia cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone mio-
dem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami 
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także 
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków sma-
kowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
woda do picia także z dodatkami funkcjonalnymi, woda ga-

zowana także z dodatkami funkcjonalnymi, woda mineralna 
do picia także z dodatkami funkcjonalnymi, napoje funkcjo-
nalne na bazie wody, 35 reklama szeroko rozumiana w tym 
telewizyjna, w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społeczno-
ściowych, promocja sprzedaży, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, rozpowszechnia-
nie reklam, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, dystrybucja próbek reklamowych, 
usługi relacji z mediami, optymalizacja wyszukiwarek do ce-
lów promocji dodatkowej, przygotowywanie materiałów 
do celów reklamowych i promocyjnych, organizowanie 
kampanii reklamowych, publikowanie tekstów o charakterze 
reklamowych i promocyjnym, organizowanie konkursów 
w celach reklamowych i promocyjnych, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna takich towarów jak: batony energetyzujące sta-
nowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 
białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, herbata 
lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, mąka z sie-
mienia lnianego do celów farmaceutycznych, lecznicze do-
datki do żywności, nutraceutyki do stosowania jako suple-
menty diety, odżywcze suplementy diety, siemię lniane 
do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych 
lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, su-
plementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy die-
ty zawierające alginiany, suplementy diety zawierające biał-
ko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety 
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety za-
wierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecy-
tynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suple-
menty diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawie-
rające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiato-
wy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy 
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, środki trawienne 
do celów farmaceutycznych, środki zmniejszające apetyt 
do celów medycznych, tabletki wspomagające odchudza-
nie, tabletki zmniejszające apetyt, zioła lecznicze, żywność 
dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana 
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowa-
na do celów medycznych, pamięci zewnętrzne USB, pliki 
multimedialne do pobrania, pliki graficzne do pobierania, 
pliki muzyczne do pobierania, publikacje elektroniczne, 
do pobrania, podkładki pod myszy komputerowe, etui 
na okulary, etui i pokrowce na smartfony, publikacje druko-
wane, publikacje reklamowe, plakaty reklamowe, ulotki rekla-
mowe, reklamowe znaki i szyldy papierowe, drukowane pa-
pierowe i kartonowe tablice reklamowe, okrągłe podkładki 
pod szklanki i kufle z papieru lub z tektury, przybory do pisa-
nia i rysowania, artykuły papiernicze, notatniki, kalendarze, 
albumy, fotografie, grafiki, rysunki, artykuły z tworzyw sztucz-
nych, z papieru lub z tektury do pakowania i owijania, konser-
wowane, mrożone, chłodzone, liofilizowane, suszone i goto-
wane owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, 
owoce w formie ekstraktów lub w proszku jako dodatki 
do żywności, owoce kandyzowane, orzechy i pestki prze-
tworzone, batony na bazie orzechów i nasion, batony orga-
niczne na bazie orzechów i ziaren, przekąski z owoców, prze-
kąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, pestek 
i nasion, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, 
przekąski na bazie soi, kandyzowane przekąski owocowe, 
przekąski na bazie suszonych owoców, substytuty mleka, go-
towe dania na bazie produktów mlecznych instant i do go-
towania oraz gotowe, także z dodatkiem owoców także 
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, nasion 
i orzechów, także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekola-



Nr  ZT31/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 105

dy, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witamina-
mi, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, pro-
biotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione pro-
dukty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania 
cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, 
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami sło-
dzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariań-
skie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z do-
datkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smako-
wych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, go-
towe dania na bazie owoców i warzyw konserwowanych, 
mrożonych, suszonych i gotowanych instant i do gotowania 
oraz gotowe także wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroele-
mentami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wy-
mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez 
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub sło-
dzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi 
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,  
i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub 
bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub do-
datków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, 
roślinnych, gotowe dania na bazie przetworzonych orze-
chów i pestek (instant i do gotowania oraz gotowe) także 
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, skład-
nikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotyka-
mi, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, 
o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, 
ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, 
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub 
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem 
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, zupy, algi 
do żywności dla ludzi, chipsy ziemniaczane, chipsy warzyw-
ne, chipsy owocowe, galaretki, w tym galaretki owocowe 
także z dodatkiem warzyw i owoców także przetworzonych, 
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami 
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mi-
kro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszyst-
kie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości 
cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi 
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub orga-
niczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, 
kwiatowych, roślinnych, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, przeciery owocowe w formie musów, pasty 
do pieczywa na bazie produktów mlecznych, pasty do pie-
czywa na bazie orzechów, pasty do pieczywa na bazie owo-
ców, masło orzechowe, produkty mleczne, napoje z produk-
tów mlecznych, napoje mleczne zawierające owoce, jogurt, 
kefir [napój mleczny], koktajle mleczne, puddingi mleczne, 
kompozycje owoców przetworzonych, miąższ owoców, na-
poje mleczne z przewagą mleka, koktajle i napoje na bazie 
substytutów mleka z dodatkiem owoców i warzyw także 
przetworzonych, i/lub z dodatkiem ziaren, nasion, i/lub cze-
kolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatka-
mi funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, 
mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, 
wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej 
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawarto-
ści cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi natural-
nymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,  
i/lub bio, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na ba-

zie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowe-
go, purée z warzyw, także w proszku, purée z owoców, także 
w proszku, wszystkie wyżej wymienione produkty wzboga-
cone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, pre-
biotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez lak-
tozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie  
i/lub organiczne, i/lub bio, daktyle, aloes spożywczy, ekstrak-
ty alg do celów spożywczych, jagody, konserwowane, kuku-
rydza cukrowa, przetworzona, lecytyna do celów kulinar-
nych, oleje jadalne i tłuszcze jadalne, masło arachidowe, ma-
sło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], migdały mie-
lone, mleko, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko 
owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko w proszku, 
mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych 
do celów kulinarnych, nasiona jadalne, nasiona słonecznika 
przetworzone, nasiona, przetworzone, olej i tłuszcz kokoso-
wy [do celów spożywczych], orzechy aromatyzowane, orze-
chy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy 
ziemne przetworzone, owoce konserwowane w alkoholu, 
pektyna do celów kulinarnych, pyłki kwiatowe jako żywność, 
rodzynki, serwatka, skórki owocowe, sok cytrynowy do ce-
lów kulinarnych, wiórki kokosowe, produkty zbożowe, w tym 
śniadaniowe preparaty zbożowe, muesli i płatki zbożowe, 
instant i do gotowania oraz gotowe i/lub z dodatkiem pro-
duktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem 
produktów mlecznych, i/lub owoców także przetworzonych, 
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao,  
i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroele-
mentami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wy-
mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez 
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub sło-
dzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi 
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,  
i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub 
bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub do-
datków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, 
roślinnych, wyroby piekarnicze i cukiernicze w postacie go-
towych mieszanek do sporządzenia w domu, także instant, 
w proszku, w formie gotowego ciasta, świeże, schłodzone, 
mrożone, także na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż i pro-
duktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem 
produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów 
roślinnych i zwierzęcych, i/lub owoców i warzyw także prze-
tworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady,  
i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funk-
cjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro 
i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie 
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalorycz-
ności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, 
lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natural-
nymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,  
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub 
dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
wych, roślinnych, słodycze, guma do żucia, batony w tym 
batony energetyczne, ciasta, ciastka, herbatniki, przekąski 
wytwarzane z Muesli, przekąski z produktów zbożowych, 
w tym z ekstrudowanych zbóż, ekspandowane zboża prze-
znaczone do spożycia dla ludzi, przekąski składające się 
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się 
głównie z wyrobów cukierniczych, chrupki zbożowe, chrup-
ki serowe, chipsy jako produkty zbożowe, musy (słodycze), 
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czekolada, desery instant i do gotowania oraz gotowe także 
z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentra-
tów, ekstraktów, i/lub nasion, orzechów także przetworzo-
nych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodat-
kami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, 
mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, 
wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej 
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawarto-
ści cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub inny-
mi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy  
i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub or-
ganiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, eks-
traktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, zioło-
wych, kwiatowych, roślinnych, desery na bazie tapioki instant 
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców 
także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub 
nasion i orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub 
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wi-
taminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementa-
mi, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienio-
ne produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastoso-
wania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone 
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substan-
cjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub we-
getariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, tak-
że z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków 
smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślin-
nych, sosy owocowe, pasty do pieczywa na bazie czekolady 
i kakao, pasta migdałowa, napoje kawowe, kakaowe napoje, 
napoje czekoladowe, mrożone napoje [frappe], napoje z lo-
dów, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produk-
tów mlecznych lub warzyw, napoje na bazie herbaty z owo-
cowymi dodatkami smakowymi, słodkie dekoracje do ciast, 
gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mącznych 
świeże, mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia, także in-
stant, w proszku, w postaci gotowych mieszanek do przygo-
towania w domu także z dodatkiem warzyw, owoców, zia-
ren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub cze-
kolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wita-
minami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione 
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowa-
nia cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone mio-
dem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami 
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także 
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków sma-
kowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
dania na bazie mąki, dania na bazie zbóż, dania na bazie skro-
bi świeże, mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia, także 
instant, w proszku, w postaci gotowych mieszanek do przy-
gotowania w domu także z dodatkiem warzyw, owoców, 
ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub 
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wi-
taminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementa-
mi, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienio-
ne produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastoso-
wania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone 
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substan-
cjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub we-
getariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, tak-
że z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków 
smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślin-
nych, budynie, w tym budynie zbożowe instant i do gotowa-
nia oraz gotowe, i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych, 
orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecz-
nych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub 

owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzboga-
cone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, pre-
biotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksyli-
tolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,  
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub 
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem 
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, kisiele instant 
i do gotowania oraz gotowe, także z dodatkiem produktów 
skrobiowych, i/lub owoców także przetworzonych, ich kon-
centratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funk-
cjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro 
i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie 
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalorycz-
ności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, 
lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natural-
nymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,  
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub 
dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
wych, roślinnych, pieczywo, chleb, chleb bezdrożdżowy, cia-
sto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto 
na wypieki, ciasto w proszku, dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem są produkty zbożowe, dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest makaron, dania lio-
filizowane, których głównym składnikiem jest ryż, jogurt 
mrożony [lody spożywcze], lody, kanapki, napoje czekolado-
we z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, orzechy w czeko-
ladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orze-
chy, pasty na bazie czekolady, płatki kukurydziane, produkty 
spożywcze na bazie owsa, przekąski na bazie ryżu, puddingi, 
sorbety [lody] z dodatkiem orzechów, ziaren, nasion, i/lub 
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzboga-
cone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, pre-
biotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksyli-
tolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,  
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub 
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem 
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, suchary, wafle 
ryżowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cu-
kiernicze na bazie orzechów arachidowych, nielecznicze sło-
dycze do zastosowania jako część diety polegającej na kon-
trolowaniu kalorii, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
wszystkie wyżej wymienione produkty również wzbogaco-
ne dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mi-
neralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebio-
tykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksyli-
tolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,  
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub 
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem 
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, nielecznicze 
wyroby cukiernicze w formie galaretki oraz żelków także 
z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentra-
tów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalny-
mi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroele-
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mentami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej 
wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, 
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub 
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalny-
mi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, 
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów,  
i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, 
kwiatowych, roślinnych, placki, naleśniki i racuchy w posta-
ci gotowych mieszanek do sporządzenia w domu, w formie 
gotowego ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także 
na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż i produktów skrobio-
wych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów 
mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślin-
nych, i/lub owoców i warzyw także przetworzonych, 
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, 
i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalny-
mi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makro-
elementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej 
wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, 
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub 
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalny-
mi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, 
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów,  
i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, 
kwiatowych, roślinnych, miód, cukier, przyprawy, esencje 
do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne 
i olejki eteryczne, gryka, przetworzona, herbata, herbata 
mrożona, kakao, preparaty z kakao, kasza bulgur, kasza ku-
kurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nie-
palona, substytuty kawy oraz napoje na bazie substytutów 
kawy również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wi-
taminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelemen-
tami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymie-
nione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez 
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub sło-
dzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi 
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,  
i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,  
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów,  
i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, 
kwiatowych, roślinnych, kiełki pszeniczne do celów spo-
żywczych dla ludzi, kukurydza mielona, kukurydza prażona 
[popcorn], kuskus, mąka, mąka gryczana do celów spożyw-
czych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orze-
chowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, 
mleczko pszczele, napary, inne niż do celów leczniczych, 
napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie 
herbaty, preparaty roślinne zastępujące kawę, propolis, 
przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona 
do użytku jako przyprawa, mączka z roślin strączkowych, 
ryż, ryż błyskawiczny, sago, siemię lniane do celów kulinar-
nych [przyprawa], naturalne substancje słodzące, syrop 
z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, tapioka, ziarna 
sezamu [przyprawy], zioła do celów spożywczych, napoje 
owocowe i soki owocowe, koktajle owocowe, bezalkoholo-
we, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne napoje 
typu smoothie, także w proszku do sporządzenia w domu, 
napoje typu smoothie zawierające ziarna, zboża, nasiona, 
aloes i zioła, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle 
bezalkoholowe, także w proszku do sporządzenia w domu, 
lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalko-

holowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek 
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, 
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie 
zbóż, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie ryżu, inne 
niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substy-
tuty mleka, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzboga-
cane proteinami, napój imbirowy, bezalkoholowe napoje 
z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, 
pastylki do napojów gazowanych, sok pomidory jako na-
pój, soki, soki warzywne [napoje], wszystkie wyżej wymie-
nione produkty również z dodatkiem ziaren, nasion, z do-
datkiem produktów mlecznych, i/lub czekolady, i/lub ka-
kao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjo-
nalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i ma-
kroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie 
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalorycz-
ności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cu-
kru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi 
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy  
i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub 
organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, eks-
traktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, zioło-
wych, kwiatowych, roślinnych, sorbety [napoje] z dodat-
kiem orzechów, ziaren, nasion, i/lub owoców także prze-
tworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, 
i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone dodatkami 
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mi-
kro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszyst-
kie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości 
cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi 
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organicz-
ne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów,  
i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwia-
towych, roślinnych, oda do picia także z dodatkami funkcjo-
nalnymi, woda gazowana także z dodatkami funkcjonalnymi, 
Woda mineralna do picia także z dodatkami funkcjonalnymi, 
napoje funkcjonalne na bazie wody, 41 usługi pisania blogów, 
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
mianowicie pisanie i publikowanie przepisów kulinarnych, or-
ganizowanie konkursów kulinarnych, usługi edukacyjne od-
nośnie odżywiania i zdrowego trybu życia prowadzone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, dostarcza-
nie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyj-
nych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, udostępnianie filmów online nie do po-
brania, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do po-
brania, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, udostępnianie obrazów online 
nie do pobrania, udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, 
udostępnianie powieści graficznych online, nie do pobrania, 
udostępnianie treści multimedialnych online nie do pobra-
nia, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej.

(210) 501304 (220) 2019 06 18
(731) E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) getlicensed
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.12, 
25.03.01

(510), (511) 35 usługi pozyskiwania danych do komputero-
wych baz danych, obsługa zleceń zakupów, 42 tworzenie 
platform komputerowych, udostępnianie platform kompu-
terowych, 45 udzielanie licencji na przedmioty praw wła-
sności intelektualnej, usługi konsultacyjne, usługi sprzedaży 
licencji na treści dziennikarskie za pomocą platformy inter-
netowej, pomoc w zakupie licencji na treści dziennikarskie.

(210) 501305 (220) 2019 06 18
(731) BEAUTY RELATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIRTUALNA KLINIKA.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe.

(210) 501309 (220) 2019 06 18
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 

ARO KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEBETTO PREMIUM CLASS

(531) 27.05.01, 26.04.09, 26.11.02, 26.11.08, 26.01.18
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie, 
wózki dziecięce spacerowe, siatki bagażowe do pojazdów, 
wózki bagażowe, wózki golfowe, koła pojazdów, kółka sa-
monastawne do wózków, krzesełka bezpieczeństwa dla 
dzieci do pojazdów, podwozia pojazdów, pokrycia wóz-
ków dziecięcych spacerowych, wózki spacerowe dziecię-
ce, pokrycia stałe wózków dziecięcych, budki do wózków 
dziecięcych spacerowych, wózki na zakupy, przyczepki 
do przewożenia dzieci, kółka samonastawne do wózków, 
budki do wózków dziecięcych, amortyzatory zawieszenia 
w pojazdach, amortyzatory do pojazdów, resory jako sprę-
żyny zawieszenia pojazdów, podwozia pojazdów w tym 
do wózków dziecięcych, foteliki dla dzieci do pojazdów, 
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa 
do siedzeń w samochodach osobowych, uprzęże bez-
pieczeństwa do siedzeń pojazdów, uprzęże do wózków 
dziecięcych, uprzęże do użytku z wózkami dziecięcymi, 
18 nosidełka dla dzieci, parasole, parasolki, plecaki, siatki 
na zakupy, torby na kółkach, torby podróżne na ubranie, 
torby na zakupy, torby podróżne, torby turystyczne, torby 
plażowe, torby podróżne podręczne, torby na pieluchy, tor-
by do noszenia niemowląt, torebki, 28 balony do zabawy, 
domki dla lalek, wózki dla lalek, zabawki, gry automatycz-

ne lub na żetony, gry planszowe, gry towarzyskie, huśtawki 
karty do gry, klocki jako zabawki, ubranka dla lalek, łóżka dla 
lalek, łamigłówki, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów 
oświetleniowych i słodyczy, przyrządy do ćwiczeń fizycz-
nych, sanki, układanki, choinki z materiałów syntetycznych, 
stojaki do choinek, huśtawki, huśtawki dla niemowląt i dla 
dzieci, zabawki bujane, leżaczki bujane jako zabawki, po-
jazdy jeżdżące dla dzieci jako zabawki, pojazdy zabawkowe 
do jeżdżenia, zabawki bujane, 35 usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, w tym organizowania wystaw i tar-
gów handlowych, zarządzanie w działalności handlowej, 
administrowanie sprzedażą, agencje importu i eksportu 
towarów, badania rynku i badania marketingowe, konsulta-
cje w zakresie oceny rynku, z wyjątkiem wycen, gromadze-
nie na rzecz osób trzecich wózków dziecięcych, fotelików 
bezpieczeństwa dla dzieci, toreb, galanterii, zabawek, gier 
i towarów dla dzieci, pozwalające nabywcy wygodnie oglą-
dać i kupować te towary w sklepie i hurtowni z wózkami 
dziecięcymi, fotelikami bezpieczeństwa dla dzieci, torbami, 
galanterią zabawkami, grami, towarami dla dzieci, pośred-
nictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
innych, przez sklepy online, wszystkie wyżej wymienione 
usługi mogą być świadczone przez sklepy sprzedaży deta-
licznej, hurtowej, za pośrednictwem katalogów sprzedaży 
wysyłkowej lub za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, na przykład za pośrednictwem stron internetowych 
lub programów telewizyjnych oferujących zakupy, dystry-
bucja materiałów reklamowych, 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.

(210) 501311 (220) 2019 06 18
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Septivagin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do ce-
lów medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, 
kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów medycz-
nych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycz-
nych, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty hi-
gieniczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów 
medycznych, żywność do celów medycznych, testy do dia-
gnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.

(210) 501312 (220) 2019 06 18
(731) WEN XING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANGZINI

(531) 27.05.01, 05.03.14, 05.03.13
(510), (511) 25 bielizna, majtki, biustonosze, body, skarpetki.
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(210) 501314 (220) 2019 06 18
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Infectvagin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do ce-
lów medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, 
kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów medycz-
nych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycz-
nych, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty hi-
gieniczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów 
medycznych, żywność do celów medycznych, testy do dia-
gnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.

(210) 501317 (220) 2019 06 18
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Meclovagin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne preparaty do celów 
medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kre-
my, żele do celów medycznych, plastry do celów medycz-
nych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycz-
nych, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty hi-
gieniczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów 
medycznych, żywność do celów medycznych, testy do dia-
gnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.

(210) 501319 (220) 2019 06 18
(731) BURDZY EDYTA EZTI, Stalowa Wola
(540) (znak słowny)
(540) EZTI
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, zapachy, olejki zapachowe, 
preparaty zapachowe, saszetki zapachowe, pałeczki zapacho-
we, preparaty zapachowe do pomieszczeń, środki perfume-
ryjne i zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty 
przy podgrzewaniu, esencje i olejki eteryczne, zestawy kosme-
tyków, zapachowe woski, zapachowe kamienie ceramiczne, 
sole zapachowe do kąpieli, zapachowe kremy do ciała, olejki 
zapachowe, 4 świece, świece zapachowe, świece perfumo-
wane, świece w puszkach, zapachowe świece aromaterapeu-
tyczne, świece do oświetlania, zestawy świeczek, woski palne, 
35 usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej arty-
kułów kosmetycznych, usługi handlu detalicznego związane 
ze środkami zapachowymi, usługi sklepów detalicznych on-li-
ne związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi.

(210) 501320 (220) 2019 06 18
(731) WEN XING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ana Sweeney

(531) 27.05.01, 02.03.07
(510), (511) 25 bielizna, majtki, biustonosze, body, skarpetki.

(210) 501324 (220) 2019 06 18
(731) KUBOT DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 

USŁUGOWE, Kiełczów
(540) (znak słowny)
(540) LODOŁAMACZ
(510), (511) 30 lody, lody mleczne [lody], lody spożywcze, 
lody włoskie, lody owocowe, lody wielosmakowe, sorbety 
[lody], lody mleczne, lody zawierające czekoladę, jadalne lody 
owocowe, lody z owocami, lody bez mleka, lody typu san-
dwich, lody na patyku, lody na bazie jogurtu [lody jako główny 
składnik], lody o smaku czekoladowym, lody spożywcze i lód, 
jogurt mrożony [lody spożywcze], mrożone wyroby cukierni-
cze zawierające lody, lody owocowe w postaci batonów, lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, napoje na bazie 
kawy zawierające lody (affogato), lody wodne o smaku owo-
cowym w postaci lizaków, słodycze lodowe, desery lodowe, 
desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], 
43 lodziarnie, kawiarnia, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla 
gości, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania 
na wynos, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie sprze-
daży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napo-
jów na wynos.

(210) 501328 (220) 2019 06 18
(731) PANKSY BARTOSZ, MAZIJ BOGDAN P.P.H.U. TERMPOL 

SPÓŁKA CYWILNA, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) TERMPOL
(510), (511) 9 czujniki temperatury, czujniki temperatury cie-
czy chłodzącej, czujniki temperatury do celów naukowych, 
czujniki temperatury gazów spalinowych, czujniki temperatu-
ry powietrza, czujniki temperatury z włókien optycznych, inne 
niż do celów medycznych, czujniki temperatury ze światło-
wodów, inne niż do celów medycznych, zdalne czujniki tem-
peratury, czujniki, czujniki elektryczne, czujniki pomiarowe, 
czujniki elektroniczne, czujniki termistorowe, czujniki ciepła, 
czujniki cyfrowe, kontrolery czujników, przełączniki czujniko-
we, elektroniczne czujniki pomiarowe, automatyczne czujniki 
śledzące słońce, czujniki rezystancyjne, czujniki termoparowe, 
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: 
czujniki temperatury, czujniki temperatury cieczy chłodzącej, 
czujniki temperatury do celów naukowych, czujniki tempe-
ratury gazów spalinowych, czujniki temperatury powietrza, 
czujniki temperatury z włókien optycznych, inne niż do celów 
medycznych, czujniki temperatury ze światłowodów, inne niż 
do celów medycznych, zdalne czujniki temperatury, czujniki, 
czujniki elektryczne, czujniki pomiarowe, czujniki elektronicz-
ne, czujniki termistorowe, czujniki ciepła, czujniki cyfrowe, 
kontrolery czujników, przełączniki czujnikowe, elektroniczne 
czujniki pomiarowe, automatyczne czujniki śledzące słońce, 
czujniki rezystancyjne, czujniki termoparowe.

(210) 501333 (220) 2019 06 18
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) (znak słowny)
(540) EMI
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych mia-
steczek, karuzele, kolejki i urządzenia do parków tematycz-
nych i wesołych miasteczek, 41 usługi związane z organizo-
waniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi 
parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi 
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organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych i edu-
kacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia imprez spor-
towych, usługi organizowania i prowadzenia imprez oko-
licznościowych, usługi organizowania konkursów w celach 
rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncer-
tów, usługi produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, 
wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych miaste-
czek, karuzeli, kolejek i urządzeń do parków tematycznych 
i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele i pensjonaty, za-
kwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, 
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów ka-
wowych, usługi przygotowywania i serwowania posiłków 
i napojów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne.

(210) 501334 (220) 2019 06 18
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) (znak słowny)
(540) ENERGUŚ
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, karuzele, kolejki i urządzenia do parków tema-
tycznych i wesołych miasteczek, 41 usługi związane z or-
ganizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, 
usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, 
usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych 
i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia imprez 
sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez 
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w ce-
lach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia 
koncertów, usługi produkcji widowisk i przedstawień te-
atralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych 
miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń do parków tematycz-
nych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, 
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów ka-
wowych, usługi przygotowywania i serwowania posiłków 
i napojów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne.

(210) 501336 (220) 2019 06 18
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) (znak słowny)
(540) Knoppers Baton Orzeszki ziemne
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, 
ciasta, lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych 
produktów zawarte w klasie 30.

(210) 501337 (220) 2019 06 18
(731) AP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERUM.EU

(531) 27.05.01, 01.15.15, 26.01.03, 26.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, farby 
do włosów, preparaty do usuwania farby z włosów, serum 
do włosów, lakiery do włosów, szampony do włosów, od-
żywki do włosów, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 

środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i za-
pachowe, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do użytku oso-
bistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki 
naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, lakier do celów 
kosmetycznych, olejki do celów kosmetycznych, żel z alo-
esem do celów kosmetycznych, perfumy, kremy tonizujące 
[kosmetyki], kremy kosmetyczne, kremy nawilżające, kremy 
do ciała, kremy do twarzy, dezodoranty i antyperspiranty, ko-
smetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do kąpieli, emul-
sje do mycia ciała nie zawierające mydła, ekstrakty ziołowe 
do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie sproszkowa-
nej [pudry], kosmetyki w postaci kremów, kremy i balsamy 
kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, ma-
seczki do twarzy i ciała, masła do twarzy i ciała, nawilżane 
chusteczki kosmetyczne, olejki do ciała i twarzy, pianki pod 
prysznic, pianki oczyszczające do skóry, preparaty do pie-
lęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty 
do kąpieli i pod prysznic, płynne kremy [kosmetyki], płyny 
do włosów i ciała, preparaty myjące do użytku osobistego, 
preparaty pod prysznic, produkty do mycia rąk, żel pod 
prysznic i do kąpieli, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy 
wybielające do zębów, nielecznicze pasty do zębów, pasta 
do zębów, płyny do czyszczenia zębów, płyny do płukania 
jamy ustnej, naturalne środki perfumeryjne, perfumowane 
wody toaletowe, produkty perfumeryjne, perfumy w płynie, 
środki toaletowe.

(210) 501338 (220) 2019 06 18
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) (znak słowny)
(540) Knoppers Baton Kokosowy
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, 
ciasta, lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych 
produktów zawarte w klasie 30.

(210) 501360 (220) 2019 06 19
(731) KUJAWSKI ROBERT, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIJIA POLAND

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 35 usługi importowo-eksportowe.

(210) 501370 (220) 2019 06 19
(731) KUJAWSKI ROBERT, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) DIJIA POLAND
(510), (511) 35 usługi importowo - eksportowe.

(210) 501388 (220) 2019 06 19
(731) KUBICKI SEBASTIAN PAWEŁ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) gemauri
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, medale, mone-
ty, odznaki z metali szlachetnych, akcesoria do wyrobu biżu-
terii, dzieła sztuki z metali szlachetnych.
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(210) 501404 (220) 2019 06 21
(731) LEKARZE JOANNA BILKIEWICZ-ZARYJEWSKA 

I DARIUSZ ZARYJEWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEMMED

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25, 02.09.01
(510), (511) 44 badania medyczne, medyczne badania osób, 
badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, 
poradnictwo medyczne, usługi poradnictwa medycznego, 
usługi ginekologiczne, usługi diagnostyki medycznej [testy 
i analizy], usługi medyczne do celów diagnostyki chorób cia-
ła człowieka.

(210) 501759 (220) 2019 07 01
(731) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROCTOULGIN
(510), (511) 5 antybiotyki, środki antykoncepcyjne che-
miczne, antyseptyki, preparaty bakteriologiczne do celów 
medycznych i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] 
preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczni-
czych, białkowe suplementy diety, preparaty biologiczne 
do celów medycznych, preparaty chemiczno - farmaceu-
tyczne, cukierki do celów leczniczych, czopki, detergenty 

do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, 
preparaty farmaceutyczne, środki przeciw gorączce, prepa-
raty przeciw hemoroidom, hormony do celów medycznych, 
kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, 
kapsułki skrobiowe do celów farmaceutycznych, kwasy 
do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu 
w kroplach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze 
[wspierające], lotony do celów farmaceutycznych, środki 
przeciw migrenie, preparaty z mikroelementami dla ludzi 
i zwierząt, napoje lecznicze, maści do celów farmaceutycz-
nych, mineralne suplementy diety, środki nasenne, środki 
na uspokojenie nerwów, preparaty medyczne do odchu-
dzania, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, odżywcze suplementy diety, środki do le-
czenia oparzeń, pastylki do celów farmaceutycznych, pla-
stry do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów 
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, środki 
medyczne przeciw poceniu się stóp, płyny do przemywa-
nia pochwy, pomady do celów medycznych, preparaty me-
dyczne na porost włosów, preparaty do leczenia trądziku, 
preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, przeciwbólowe środki, środki przeczysz-
czające, plastry przylepne, taśmy przylepne do celów me-
dycznych, plastry samoprzylepne, preparaty farmaceutycz-
ne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw 
oparzeniom słonecznym, syropy do użytku farmaceutycz-
nego, szczepionki, środki przeciwko pasożytom przewodu 
pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, che-
miczne preparaty dla testów ciążowych, środki trawienne 
do celów farmaceutycznych, leki uspokajające, wazelina 
do celów leczniczych, preparaty witaminowe, woda utle-
niona do celów medycznych, leki wzmacniające, lekarstwa 
przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 491105, 491106, 491350, 491351, 491352, 500297, 500913, 501140

2 491105, 491106, 491350, 491351, 491352

3 490014, 490915, 491352, 497061, 497582, 500002, 500056, 500057, 500059, 500061, 500062, 500067, 500073, 
500077, 500317, 500322, 500323, 500325, 500326, 500370, 500372, 500375, 500377, 500384, 500385, 500386, 
500387, 500390, 500890, 500913, 500961, 501118, 501140, 501164, 501319, 501337

4 491352, 498814, 498834, 501064, 501319

5 490915, 492599, 492600, 497061, 497582, 499377, 499720, 499722, 500002, 500003, 500032, 500056, 500057, 
500059, 500061, 500062, 500067, 500073, 500077, 500322, 500323, 500325, 500326, 500370, 500372, 500375, 
500377, 500384, 500385, 500386, 500387, 500390, 500910, 500913, 501053, 501163, 501164, 501181, 501231, 
501243, 501250, 501293, 501295, 501311, 501314, 501317, 501759

6 479902, 490564, 490566, 490581, 490890, 491352, 497061, 500340

7 491352, 500812

8 491105, 491106, 491350, 491351, 491352, 501118

9 491352, 498894, 499685, 499687, 499781, 500415, 501031, 501070, 501293, 501295, 501328

10 497061, 500002, 500056, 500057, 500059, 500061, 500062, 500067, 500073, 500077, 500322, 500323, 500325, 
500326, 500370, 500372, 500375, 500377, 500384, 500385, 500386, 500387, 500390, 501031, 501122

11 474477, 490564, 490566, 490581, 490890, 491352, 500340, 500907

12 474477, 491352, 500424, 501070, 501259, 501309

14 501242, 501388

16 488817, 491105, 491106, 491350, 491351, 491352, 497030, 498894, 499781, 499799, 500259, 500292, 500296, 
500923, 501086, 501293, 501295

17 491105, 491106, 491350, 491351, 491352

18 491352, 499337, 499799, 499960, 500309, 500928, 501197, 501309

19 491105, 491106, 491350, 491351, 491352, 499685, 499687, 500280, 500282, 500299, 500340, 501069

20 491105, 491106, 491350, 491351, 491352, 498442, 499685, 499687, 500371, 500811, 500814, 500941

21 488817, 491352, 497061, 501121

22 491105, 491106, 491350, 491351, 491352

24 499799, 500929

25 488817, 491352, 498894, 499238, 499337, 499781, 499799, 499960, 500309, 501054, 501132, 501197, 501236, 
501312, 501320

28 488817, 498894, 499781, 499799, 500798, 501128, 501129, 501309, 501333, 501334

29 491889, 497830, 499194, 501017, 501064, 501083, 501112, 501250, 501293, 501295

30 491889, 497830, 499194, 499568, 500272, 500274, 500300, 500301, 501017, 501025, 501027, 501102, 501109, 
501231, 501243, 501250, 501293, 501295, 501324, 501336, 501338

31 492599, 492600, 494621, 497830, 498814, 498834, 499194, 500140, 500190, 501095, 501163, 501250

32 488817, 497830, 499194, 499901, 499902, 499903, 500157, 500160, 500163, 500959, 501293, 501295

33 499194, 500079, 500097

34 492599, 492600
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1 2

35 479902, 486637, 486640, 488817, 490014, 491105, 491106, 491350, 491351, 491352, 494490, 496735, 497030, 
497570, 497830, 498442, 498894, 498945, 498972, 499013, 499156, 499238, 499337, 499704, 499781, 499901, 
499902, 499903, 499920, 499954, 500186, 500259, 500280, 500282, 500297, 500392, 500415, 500811, 500812, 
500814, 500846, 500883, 500903, 500940, 501017, 501026, 501036, 501054, 501063, 501068, 501069, 501086, 
501112, 501115, 501118, 501121, 501132, 501135, 501165, 501240, 501250, 501293, 501295, 501304, 501305, 
501309, 501319, 501328, 501360, 501370

36 490890, 494490, 499013, 499920, 499954, 500903, 500923, 501039

37 491352, 497024, 498814, 498834, 500907, 500939, 501070

38 497030, 498894, 498945, 498972, 499781, 500149, 500186, 501036, 501135

39 494490, 498480, 498483, 498485, 498490, 498814, 498834, 499920, 501207, 501234, 501235, 501250, 501258

40 498814, 498834, 499704, 499901, 499902, 499903, 501026

41 486637, 486640, 488817, 497030, 498440, 498894, 498945, 498972, 499013, 499781, 499901, 499902, 499903, 
499920, 500186, 500259, 500388, 500392, 500883, 500940, 501033, 501036, 501054, 501068, 501086, 501128, 
501129, 501165, 501196, 501204, 501260, 501293, 501295, 501333, 501334

42 490564, 490566, 490581, 490890, 498797, 498894, 498945, 498972, 499013, 499730, 499781, 500122, 500415, 
500941, 501068, 501135, 501261, 501304

43 491889, 496735, 497830, 499013, 499724, 499954, 500120, 500388, 501033, 501093, 501128, 501129, 501250, 
501324, 501333, 501334

44 490014, 494490, 498480, 498483, 498485, 498490, 499013, 499156, 500259, 500910, 500923, 501031, 501115, 
501118, 501119, 501126, 501404

45 490564, 490566, 490581, 490890, 500415, 501304



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

1910 ROBOTNICZE 1910 488817

1ONE TAX 501240

ABS 491352

AGII 501064

agora BYTOM 499013

aierda 500309

Ana Sweeney 501320

APAP ból i gorączka 500032

ARGA.com.pl GEARBOX 500424

ART TOP PIĘKNE MEBLE do domu i biura 500811

ART TOP PIĘKNE MEBLE 500814

BANDFLEX 491350

BANERKA 500928

BARLEY 496735

bashko 500883

be BIO Ewa Chodakowska 490014

BEBETTO PREMIUM CLASS 501309

bee FORCE 501231

bee OKay 501243

Bielenda CERA NACZYNKOWA 500961

bio dyskont 499194

Cavallo Vincente 499960

cerumex 490915

Ciepło z natury 498834

CITIMED 498480

CITIMED 498483

CITIMED 498485

CITIMED 498490

College of Wizardry 501260

COMFORT PRO 500939

CREMIRUM 501140

Cultiwool 500297

CZARNYKON.PL ZAKŁADY BUKMACHERSKIE 498945

CZARNYKON.PL 498972

depiclinic 501126

DIJIA POLAND 501360

DIJIA POLAND 501370

DIOZEN 499377

DOM RONALDA McDONALDA 499724

DRATEVQA 500415

DW HOUSE NIERUCHOMOŚCI 501039

e learning.pl 500940

ECCC Europejski Certyfikat Kompetencji  
Cyfrowych 501165

EF Embassy Festival 500392

EKOPolska OCHRONA ŚRODOWISKA 501261

ELEKTRODA RÓŻOWA 6012 ELEKTRODA  
RUTYLOWO-CELULOZOWA (łatwospawalna) 479902

EMI 501333

EndoPractica 501119

ENERGUŚ 501334

e-opisy 501135

ErgoDesk 500371

EZTI 501319

FACE BOOM 500890

FEMMED 501404

FERRO SANOL MAX 501181

ff FACE TO FACE INSTYTUT KOSMETOLOGII  
I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 499156

Firmao 499730

FORMEL99 500913

Fruit-tella Jelly Delights 499568

FUNDACJA DZIECIOM WSPÓLNOTA  
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 500923

Galeria Śląska 499920

Gellwe Śmietanex 501083

gemauri 501388

getlicensed 501304

GLUTOSAN 501053

GO.CE DESIGN 500941

Gripactive Forte 500326

Gripactive Gardło i Krtań 500325

Gripactive Hot 500386

Gripactive Naturalne wspomaganie  
organizmu 500390

Gripactive Zatoki i Nos Plus 500323

Gripactive Zatoki i Nos 500322

GRIPACTIVE 500384

Gripex HOT Max 500377

Gripex HotActive Forte 500370

Gripex MOGĘ 500375

Gripex Możesz! 500372

GULAJSKI 500340

HANGZINI 501312

HEAT-ON 500907

Home&Care 501121

HORTEX ZIMNO TŁOCZONY SOK 100%  
PREMIUM POMARAŃCZA BRAZYLIJSKA  
Z CZĄSTECZKAMI 500157
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Hortex ZIMNOTŁOCZONY SOK 100%  
PREMIUM JABŁKO POLSKIE Z DELIKATNYM  
MIĄŻSZEM 500163

HORTEX ZIMNOTŁOCZONY 500160

HRejterzy 501068

hush 499687

hushspace 499685

IBUPROM dla Dzieci FORTE 500057

IBUPROM dla Dzieci 500056

IBUPROM RR 500059

IBUPROM RR 500067

IBUPROM ZATOKI TABS 500061

IBUPROM 500062

IBUPROM 500073

IBUPROM 500077

Idea - KK 500299

IMPORTANT CARGO TRAFFIC 501207

Infectvagin 501314

Ingress 500903

IRIGANTIN 501164

Izabela Widomska 500122

JB collection 501132

JUNG 500846

KAPSUŁA HOSTEL 501093

Karczma Bukówka 501025

Karczma Bukówka 501027

kasetowe ogrzewanie podłogowe  
POLPANEL 490581

KIDS STORY 500388

Kinora 500317

Knoppers Baton Kokosowy 501338

Knoppers Baton Orzeszki ziemne 501336

kojder 500079

KONIEC Z PĘKNIĘCIAMI I KRZYWYMI  
ROGAMI NA PŁYTACH GIPS-KARTON 491105

KR5 500812

LA CREPERIE naleśnikarnia 491889

lauroseptQ73 497582

LETNICA 499903

LODOŁAMACZ 501324

Long Play EST. 2016 501033

Luk 494621

Luxury CREAM FUDGE ORIGINAL QUALITY  
TRADE MARK PRODUCT OF POLAND  
MADE WITH REAL COW BUTTER 500300

Luxury CREAM FUDGE 500274

ŁOKIETKA CENTRUM HANDLOWE 499954

M mitopharma MITOCHONDRIALNE 
 WSPARCIE W NAJLEPSZEJ JAKOŚCI 500910

MADE IN POLAND Luxury CREAM FUDGE 500272

Magdalena .....Ośrodek Innowacji i Transferu  
Technologii KRAMARZ POLSKA 490890

MAIOR 499901

MAREK BAZAREK 499337

MĄKA kurpiowska Zespół Młynów Jelonki 501109

Meclovagin 501317

MFW MY FASHION WEAR 501197

MISTRZOSTWA POLSKI DZIECI  
I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ W PIŁCE NOŻNEJ 501054

MOVE TV 501036

MUVIKE 501259

my natural DAY 501295

my natural WAY 501293

Naturall 500140

OrtoPodologia 501086

ORZEŁ Bierz mnie w ciemno! 497830

OSTROMECKO - ZDROWIE PRZEZ WODĘ 500959

OTHER 501242

PAPERFLEX 491351

PARTI SAB 474477

PASIEKA IMAGO 501102

PIERWSZA POMOC RODZINNA GRA  
PLANSZOWA ZADZWOŃ PO POMOC 112  
TY TEŻ MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCiE :)  
RESUSCYTACJA 30 UCIŚNiĘĆ 2 WDECHY  
wielka orkiestra świątecznej pomocy  
Hipokampus 500798

PIRI 500282

PL jest OK 500149

Planeta Energii 486637

POLAND National Culinary Team 501196

polmar warzywa i owoce 494490

PRINZ STEFAN 500292

PROCTOULGIN 501759

profitank 498442

Profolium 499722

Proovulin 499720

puffin 501070

PyszneEko.pl żywność ekologiczna 501250

RETAINER FOR LIFE 501031

RICO Estate & Invest 501234

RICO TRAVEL www.rico-travel.com 501235

SEGROMET CIEPŁO Z NATURY 498814

sekwencyjne ogrzewanie  
niskotemperaturowe POLPANEL 490566

Seniorzy z Energią 486640

septicort 497061

Septivagin 501311

SERUM.EU 501337

SIELSKIEŻYCIE 501112

Słucham tylko mamy i Radia ZET 500186

Smart Cards 498440

Solidarity Game 501204

SOSOFT SUPER NITRILE 501122

SPA HAIR Bohema 501115
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SPECYJAŁ GALICYJSKI 1912 501017

STOP CRACKS AND CURVED CORNERS  
ON PLASTERBOARDS 491106

strefowe ogrzewanie płaszczyznowe  
POLPANEL 490564

tbp tarnowskie biuro pielgrzymkowe 501258

TERINI 500280

TERMPOL 501328

Time for Nails 501118

TON PRINT 499704

Ultrapiryna Plus 500385

uniontex Rok założenia 1827 500929

UPLANDER 501236

Urocline 501163

V Platforma Techniczna 501026

VEYAZ 498797

VITO TEAM 499799

vivatime 501063

W KOBIECYM INTERESIE 500259

WABU Design 501069

WAKESHOP.com 497570

WFK Warszawski Festiwal Kryminału 497030

WIELKOPOLAN 499902

WINNICE KOJDER 500097

WIRTUALNA KLINIKA.pl 501305

WOGRANO 501095

WOLNE KONOPIE 492599

WOLNE KONOPIE 492600

WSTAJE NOWY DZIEŃ 499781

zdrowy PARAGON 500296

ZRK-DOM POZNAŃ 497024

ŻÓŁTY SŁOŃ 500120



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.

1228359 2019 05 29)
CFE: 01.03.08, 
03.04.04, 29.01.12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 
30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 42, 44, 45
1233864 Ferrit (2019 05 27)

CFE: 26.01.19, 26.03.05, 
29.01.12

6, 7, 9, 11, 12, 35, 
36, 37, 39, 40, 42

1318803 EUROWOOD (2019 06 14)
CFE: 26.01.24, 26.11.12, 29.01.13 19, 20, 27

1329657 Pata Negra (2019 06 06)
CFE: 03.06.01, 05.07.07, 27.03.01, 27.05.08 29

1458704 GUTE (2019 06 05)
CFE: 27.05.17 7

1475754 LETHYRIN (2019 05 09, 2019 01 23) 5
1475758 2019 04 29)

CFE: 28.03.00 20
1475759 2019 04 29)

CFE: 28.03.00 20
1475768 TRIALTEC (2019 04 11, 2018 10 22) 12
1475804 BOLIDE D’HERMES (2019 05 17, 

2018 11 22)
3

1475828 DYNAMIC (2019 05 21, 2018 11 23)
CFE: 26.04.06, 26.11.09, 27.05.17, 29.01.12 28

1475838 SOK (2019 01 17)
CFE: 07.03.02, 27.03.15, 27.05.01 36, 41, 43

1475904 POLYNESIA ELEMENTS 
(2019 06 05, 2018 12 14)

3

1475916 ROZETIN (2018 12 13, 2018 12 13) 5
1476003 HOLORIB (2019 05 24, 2019 02 13)

CFE: 26.15.25, 27.05.24 6
1476004 fixo (2019 04 05, 2018 10 05)

CFE: 27.05.01 10
1476068 AINOA WEIGHTLESS 

CARE (2019 05 03)
3

1476097 REVECOL (2019 03 29, 2019 01 29) 1, 3
1476107 Intervalves Technologies (2019 05 14) 7
1476124 WELLNESS & BEAUTY THE SECRET  

OF ORIENTAL (2019 01 25, 2018 08 17)
CFE: 24.17.25, 25.01.25, 26.04.02, 
26.11.14, 27.05.09

3, 35

1476141 WELLNESS & BEAUTY THE BEAUTY  
OF LOMI LOMI (2019 01 31, 2018 08 17)
CFE: 05.05.20, 26.04.02, 26.11.14, 
27.05.01

3, 35

1476157 Intervalves (2019 05 14) 7
1476158 JOYCO (2019 02 05)

CFE: 02.01.04, 02.03.04, 19.03.03, 
24.01.10, 27.05.01, 29.01.15

30

1476197 POLYNESIA SECRETS 
(2019 06 05, 2018 12 14)

3

1476231 SUNSET DREAM  
(2019 06 05, 2018 12 18)

3

1476243 STAGE ONE (2019 06 04, 2018 12 28) 9
1476244 REVENANT (2019 06 04, 2018 12 28) 9
1476280 TOPCOLOR (2019 04 02)

CFE: 13.01.05, 20.01.05, 
24.09.03, 26.04.03, 29.01.14

2, 17, 19, 35

1476301 IBUZAP (2019 05 20, 2019 05 14) 5
1476315 SINSTAR (2019 06 04)

CFE: 27.05.01, 29.01.03 7
1476359 Baby Pure (2019 05 23, 2018 12 19)

CFE: 02.09.01, 26.11.01, 27.05.08 3, 5
1476412 WELLNESS & BEAUTY THE SPIRIT  

OF SCANDINAVIA (2019 01 25, 2018 08 17)
CFE: 02.09.01, 05.13.25, 26.04.02, 
26.11.14, 27.05.24

3, 35

1476472 Moocute (2019 04 23) 3, 10, 20
1476503 GVE (2019 05 21)

CFE: 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01 9
1476514 2019 06 04, 2018 12 04)

CFE: 06.01.02, 26.02.01 3, 5, 42
1476521 bakertilly (2019 01 18, 2018 09 25)

CFE: 26.07.01, 26.11.21 35, 36, 38, 42, 45
1476552 zhaogang.com (2019 06 03)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 35
1476569 EDGE LIGHT DESIGN (2019 04 15) 11
1476577 2019 03 05)

CFE: 28.03.00 10
1476579 GAGGIA (2019 04 23, 2019 04 16) 7, 11,
1476595 Steel searcher.com (2019 06 03)

CFE: 24.15.01, 27.05.07 6, 35
1476603 Sanitol (2019 02 08, 2018 10 23)

CFE: 27.05.03, 29.01.01 3, 5
1476612 Perfecta (2019 05 10) 7
1476639 Selena (2019 02 08, 2018 10 23)

CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12 3
1476683 yOur (2019 04 23, 2018 10 24)

CFE: 27.05.09, 29.01.12 35, 36, 42
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1476751 Tendi Celebrate the life!  
(2019 03 25, 2018 12 05)
CFE: 01.01.01, 02.09.01, 04.05.21, 
08.01.16, 09.07.25, 11.03.02, 
19.03.03, 19.07.01, 24.07.11, 
27.05.09

29, 30, 35

1476816 IN GROUPE (2018 08 14, 2018 02 21)
CFE: 04.03.03, 26.01.16, 
27.05.10, 29.01.13

9, 16, 35, 37, 42

1476832 HASAR (2018 11 16)
CFE: 26.11.02, 29.01.12 30

1476857 Gala (2018 12 05, 2018 07 23)
CFE: 26.04.05, 
27.05.01, 29.01.12

9, 14, 16, 21, 29, 30, 32, 
33, 35, 38, 41, 42, 43

1476921 INTEL ADAPTIX (2019 05 27, 2019 05 09) 9
1476955 CISMEF (2019 04 03)

CFE: 26.11.25, 26.13.25, 29.01.15 35
1476984 EKSİ-1 (2019 03 28)

CFE: 24.17.01, 27.05.01, 27.07.21 25, 35

1476994 REEPACK COMMITTED TO PACK (2019 02 15, 
2018 11 28)
CFE: 26.11.03, 27.05.10, 29.01.12 7

1477001 SHIFOO (2019 02 05)
CFE: 27.05.17 7

1477021 GREATWALL CIGAR (2019 05 17, 2018 12 12)
CFE: 07.05.02, 25.01.06, 28.03.00 34

1477050 Kaspi Bank (2019 03 01) 36
1477075 CHANEL (2019 02 04, 2018 10 25)

CFE: 27.05.01 9, 18, 25
1477135 marco cuuz exclusive (2019 05 31)

CFE: 26.04.18, 27.05.22 25, 35
1477157 LED LIGHT DESIGN 

(2019 04 15)
11

1477175 RINOTE 121 (2019 03 22)
CFE: 27.05.01, 27.07.01 3, 5

1477180 W (2019 05 22)
CFE: 01.15.01, 26.01.03, 27.05.21, 29.01.14 41

1477195 KARTLIS VAZI (2019 04 24, 2019 03 11)
CFE: 05.07.10, 26.01.05, 27.05.01 33



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1  1228359, 1476097 

2  1228359, 1476280 

3  1228359, 1475804, 1475904, 1476068, 1476097, 1476124, 1476141,
 1476197, 1476231, 1476359, 1476412, 1476472, 1476514, 1476603,
 1476639, 1477175 

4  1228359 

5  1228359, 1475754, 1475916, 1476301, 1476359, 1476514, 1476603,
 1477175 

6  1228359, 1233864, 1476003, 1476595 

7  1228359, 1233864, 1458704, 1476107, 1476157, 1476315, 1476579,
 1476612, 1476994, 1477001 

8  1228359 

9  1228359, 1233864, 1476243, 1476244, 1476503, 1476816, 1476857,
 1476921, 1477075 

10  1228359, 1476004, 1476472, 1476577 

11  1228359, 1233864, 1476569, 1476579, 1477157 

12  1228359, 1233864, 1475768 

13  1228359 

14  1228359, 1476857 

15  1228359 

16  1228359, 1476816, 1476857 

17  1228359, 1476280 

18  1228359, 1477075 

19  1228359, 1318803, 1476280 

20  1228359, 1318803, 1475758, 1475759, 1476472 

21  1228359, 1476857 

22  1228359 

23  1228359 

24  1228359 

25  1476984, 1477075, 1477135 

26  1228359 

27  1228359, 1318803 

28  1475828 

29  1228359, 1329657, 1476751, 1476857 

30  1228359, 1476158, 1476751, 1476832, 1476857 

31  1228359 

32  1476857 

33  1228359, 1476857, 1477195 

34  1228359, 1477021 
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35  1228359, 1233864, 1476124, 1476141, 1476280, 1476412, 1476521,
 1476552, 1476595, 1476683, 1476751, 1476816, 1476857, 1476955,
 1476984, 1477135 

36  1228359, 1233864, 1475838, 1476521, 1476683, 1477050 

37  1228359, 1233864, 1476816 

38  1228359, 1476521, 1476857 

39  1228359, 1233864 

40  1228359, 1233864 

41  1475838, 1476857, 1477180 

42  1228359, 1233864, 1476514, 1476521, 1476683, 1476816, 1476857 

43  1475838, 1476857 

44  1228359 

45  1228359, 1476521



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.

487359 IRISH DISTILLERS LIMITED
2019 04 23 32

494482 HEINEKEN Brouwerijen B.V.
2019 05 27 32

494483 HEINEKEN Brouwerijen B.V.
2019 05 27 32

495419 Pharm-A-Care Pty Ltd
2019 06 25 5
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

29/2019
5, 82, 

83
Z. 489910

(210) 489910                                     (220) 2018 08 29
(731) PUT WAGNER-SERVICE P.S.W. WILCZEK  
          SPÓŁKA JAWNA, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA MALOWANIA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.05,  
          26.04.16, 26.04.18, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 41 szkolenia z zakresu technologii lakie-            
rowania.

informacja ta nie powinna  
zostać opublikowana


