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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na
podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych znakach towarowych.
W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– rodzaj znaku towarowego,
– prezentację znaku towarowego,
– opis znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.
Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
– określenie znaku towarowego,
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– datę uprzedniego pierwszeństwa,
– klasy towarowe.
Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem,
Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych
w układzie klasowym.

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE
ZNAKACH TOWAROWYCH
Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:
(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
(220) – data zgłoszenia znaku towarowego
(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(310) – numer zgłoszenia priorytetowego
(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
(510) – wykaz towarów i/lub usług
(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego
lub znaku słowno-graficznego
(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny
(554) – znak przestrzenny
(555) – znak holograficzny
(556) – znak dźwiękowy
(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
(559) – inny
(571) – opis znaku
(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210)
(731)
(540)
(540)

468974
(220) 2017 03 17
KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane
(znak słowno-graficzny)
Księstwo Góralskie

(531) 27.05.01, 24.09.02, 26.04.03
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, surowe żywice naturalne, folie metaliczne
i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (w tym benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych
lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, kliniczne odczynniki medyczne,
preparaty medyczne, substancje dietetyczne da niemowląt,
6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne budynki metalowe, materiały metalowe
do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne
i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe,
kasy pancerne, rudy (kruszce), siatki metalowe, siatki druciane,
7 maszyny rolnicze do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory
i wentylatory, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące,

prądnice, urządzenia do przenoszenia i transportu, automaty
do sprzedaży, betoniarki, cylindry do silników, chłodnice
do silników, dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu
gazu, drukarki 3D, dźwigi, elektromechaniczne urządzenia
do przyrządzenia napojów, elektryczne sokowirówki, elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych, filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza do silników, filtry do maszyn
lub silników, frezarki, galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne urządzenia, garnki kondensacyjne, gaźniki, gąsienice gumowe będące częścią maszyn budowlanych, generatory
elektryczności, giętarki, gładziarki, głowice cylindrów do silników, gwinciarki, hydrauliczne urządzenia do otwierania bądź
zamykania drzwi i okien, instalacje do centralnego odkurzania, instalacje do mycia pojazdów, instalacje kondensacyjne,
instalacje odsysające pył do czyszczenia, kable sterownicze
do maszyn i silników, klisze drukarskie, koła garncarskie, koła
maszyn, kołowrotki [przędzenie], kombajny zbożowe, kondensatory pary [części maszyn], konwertory dla stalowni, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, kopyta szewskie [części maszyn], korby [części maszyn], kowarki, krajalnice do chleba, kultywatory [maszyny], lutlampy [palniki do lutowania],
łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, łożyska, manipulatory przemysłowe [maszyny], maszynki do siekania mięsa, maszynowe koła zamachowe, matryce drukarskie, mieszalniki, miksery elektryczne, młoty dźwigniowe,
młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, młynki do kawy,
inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do użytku domowego
inne niż ręczne, napędy pedałowe do maszyn do szycia, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, nitownice [maszyny], noże elektryczne, obudowy [części maszyn], odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odkurzacze, pasy
do maszyn, przenośniki, przecinaki do maszyn, prasy [maszyny do celów przemysłowych], pompy [maszyny], przesiewacze, przyrządy do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie,
reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, roboty
[maszyny], rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, ruchome chodniki, ruchome schody, sieczkarnie, silniki
do łodzi, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych,
smarownice [części maszyn], sprężyny [części maszyn], stoły
do maszyn, tokarki, tłumiki do silników, tłoki [części maszyn
lub silników], urządzenia do czyszczenia parowe, ugniatarki
mechaniczne, urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do malowania,
urządzenia do korkowania butelek, osie do maszyn, urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia elektromechaniczne
do przygotowywania żywności, wytłaczarki, zawory [części
maszyn lub silników], pralki, obrabiarki, silniki (z wyjątkiem
stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie innym niż
ręczny, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, 8 narzędzia
i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń biała,
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brzytwy, maszynki do golenia, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane
dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami,
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania
danych, komputery, programy komputerowe, smartfony, telefony, tablety, sprzęt komputerowy, urządzenia do gaszenia
ognia, etui na okularu, etui na smartfony, pokrowce do komputerów, pokrowce do tabletów, gwizdki alarmowe, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, kaski do jazdy konnej, kaski ochronne do uprawiania
sportu, lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, lornetki, ładowarki do baterii, odzież chroniąca przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, okulary 3D, soczewki korekcyjne, soczewki do okularów, szafy grające, tablice rozdzielcze, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, urządzenia do monitorowania niemowląt, 10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne,
materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia
terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, instrumenty
medyczne, aparaty i przyrządy medyczne, odzież medyczna
i obuwie lecznicze, 11 urządzenia do oświetlania, abażury
do lamp, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje
sanitarne, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów lądowych, części i akcesoria do pojazdów do poruszania
się po wodzie, części i akcesoria do pojazdów do poruszania
się w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej, 13 broń palna,
amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie,
15 instrumenty muzyczne, 16 papier i karton, druki, materiały
introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe,
z wyjątkiem mebli, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, materiały dla artystów i do rysowania, pędzle, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 17 nieprzetworzone
i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika
i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, materiały izolacyjne, elastyczne rury, rurki
i przewody giętkie, niemetalowe, 18 skóra i imitacje skóry,
skóry zwierzęce, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki
i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 19 materiały
budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, niemetalowe
siatki okienne, 22 liny i sznury, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub
tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały
włókiennicze i ich zamienniki, namioty i brezenty, żagle, worki
do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilościach, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych,
siatki ogrodowe, siatki z tworzyw sztucznych poliestru do pakowania towarów, siatki wykonane z materiałów innych niż
metal i azbest, pakuły, 23 przędza i nici dla włókiennictwa,
24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelo-
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wa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, czepki kąpielowe,
opaski na głowę, paski, podeszwy butów, wyroby pończosznicze, wyprawki dziecięce, maski na oczy do spania, okucia
metalowe do obuwia, wyprawki dla niemowląt, 26 koronki,
hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły,
sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne włosy, sztuczne brody, sztuczne rośliny, aplikacje [pasmanteria], broszki
[dodatki do ubrań], cekiny do ubrań, czepki do farbowania
włosów, falbany do odzieży, klamry do pasków, ozdoby
do obuwia, ozdoby do kapeluszy, ozdoby do ubrań, artykuły
pasmanteryjne z wyjątkiem nici, pudełka na przybory do szycia, zamki błyskawiczne, zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, zestawy krawieckie, 27 dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), tapeta,
28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo,
sprzęt wędkarski, ubranka dla lalek, 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, świeże zioła,
naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla zwierząt, słód,
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, cebulki, rozsady
i nasiona do sadzenia, 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki,
35 agencje informacji handlowej, analizy kosztów, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, fakturowanie, fotokopiowanie, impresariat w działalności artystycznej, obróbka tekstów, kolportaż próbek, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], sprzedaż aukcyjna nieruchomości, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, telemarketing, usługi aukcyjne, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi przeglądu prasy, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], wyceny handlowe, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wynajem fotokopiarek, wynajem
bilbordów, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie stoisk handlowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie hotelami, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, udzielenie informacji na temat metod sprzedaży, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, usługi reklamy i marketingu, usługi sprzedaży w sklepie
wielobranżowym oraz za pośrednictwem Internetu towarów
spożywczych, wyposażenia wnętrz, narzędzi ręcznych i mechanicznych, artykułów AGD, artykułów elektronicznych,
elektrycznych i budowlanych, kosmetyków, środków czystości i detergentów oraz suplementów diety, artykułów leśnych,
ogrodniczych i kwiatów ciętych, obuwia, nakryć głowy
i ubrań, artykułów dla palaczy, gier, zabawek i artykułów
do zabawy, artykułów i przyrządów gimnastycznych i sportowych, artykułów do szycia, artykułów żeglarskich, artykułów
papierniczych i przyborów szkolnych, książek, wydawnictw,
przyborów do malowania i pisania, instrumentów muzycznych, broni palnej, amunicji i pocisków, materiałów wybuchowych, sztucznych ogni, pojazdów i akcesoriów do pojazdów,
metali szlachetnych i ich stopów, wyrobów jubilerskich, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, urządzeń, przyrządów
i materiałów medycznych i leczniczych, produktów i substan-
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cji chemicznych, przyrządów naukowych, geodezyjnych fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, do ważenia,
pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania
życia, do celów dydaktycznych, urządzeń i przyrządów
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzeń
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetycznych nośników danych, płyt kompaktowych, DVD i innych nośników nagrań cyfrowych, mechanizmów do urządzeń uruchamianych monetami, kas rejestrujących, maszyn liczących, osprzętu do przetwarzania danych,
komputerów, programów komputerowych, urządzeń do gaszenia ognia, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena
antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wyceny fiskalne, 37 usługi budowlane, ciesielstwo, czyszczenie budynków
od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien,
czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja, eliminacja
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie
i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń
zamrażalniczych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie,
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, konserwacja basenów, konserwacja i naprawa palników, konserwacja i naprawa samolotów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja mebli,
konserwacja pojazdów, konserwacja, czyszczenie, reperacja
skór, konsultacje budowlane, lakierowanie, ładowanie akumulatorów do pojazdów, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań,
montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie pojazdów, nadzór budowlany, naprawa aparatów fotograficznych,
naprawa i konserwacja projektorów filmowych, naprawa
i konserwacja zegarów i zegarków, naprawa linii wysokiego
napięcia, naprawa obuwia, naprawa opon, naprawa parasoli,
naprawa pomp, naprawa zamków, naprawy podwodne, naprawy tapicerskie, nitowanie, odnawianie dzieł sztuki, odnawianie instrumentów muzycznych, ostrzenie noży, polerowanie pojazdów, pranie bielizny, pranie na sucho, pranie pieluch
tekstylnych, prasowanie odzieży, regeneracja i napełnianie
tonerów i tuszów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja mebli, renowacja odzieży, renowacja powłok cynowych, roboty wydobywcze [górnictwo],
rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, sterylizacja narzędzi medycznych, strojenie instrumentów muzycznych,
szlifowanie papierem ściernym, tapetowanie, tapicerowanie
mebli, tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, tynkowanie, układanie kabli,
układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi
dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradztwa budowlanego, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi hydrauliczne, usługi napraw
awarii pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie
i obsługa], usługi stoczniowe, usługi szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych, wiercenie studni, wulkanizacja opon [naprawa], wynajem buldożerów, wynajem koparek,
wynajem pomp do drenażu, wynajem pralek, wynajem
sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania
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dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wypożyczanie suszarek do naczyń, wypożyczanie zmywarek, wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed
rdzą, zabezpieczanie przed korozją, zamiatanie dróg, 38 telekomunikacja, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, dystrybucja energii, dystrybucja wody, holowanie, informacja o transporcie, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, maklerstwo transportowe, parkowanie samochodów, wypożyczanie pojazdów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie
magazynów, przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz
bagaży, przeprowadzki, usługi ratownictwa, usługi butelkowania, usługi kierowców, usługi kurierskie, usługi pomocy
drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi taksówek,
wypożyczanie wózków inwalidzkich, załadunek, wyładunek
statków, 40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin,
barwienie futer, barwienie obuwia, barwienie skór, barwienie
szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, barwienie tkanin,
chromowanie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja powietrza, dmuchanie szkła, druk sitowy, drukowanie,
drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie
szablonów, drukowanie zdjęć, folowanie tkanin, fotograwiura,
frezowanie, garbarstwo, grawerowanie, hafciarstwo, heblowanie materiałów, impregnacja ognioodporna tkanin, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacje o obróbce materiałów, introligatorstwo, konserwowanie napojów i żywności,
kowalstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, laminowanie, lutowanie, magnesowanie, młynarstwo, mrożenie żywności, nabłyszczanie futer, niklowanie, niszczenie odpadów i śmieci,
obrębianie tkanin, obróbka [przetwarzanie] odpadów, obróbka drewna, obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości
odzieży, obróbka metali, obróbka skór, obróbka taśm filmowych, obróbka wełny, oczyszczanie powietrza, oddzielania
kolorów [obróbka], odkażanie materiałów niebezpiecznych,
odlewanie metali, odpuszczanie metali, oprawianie dzieł
sztuki, piaskowanie, pielęgnacja futer, pikowanie tkanin, piłowanie materiałów, pokrywanie kadmem, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, pozłacanie, przeróbki odzieży, przetwarzanie ropy naftowej, przyciemnianie okien samochodowych, recykling odpadów i śmieci, rymarstwo, satynowanie futer, składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, skórnictwo, snucie
osnów [krosna], sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], spalanie śmieci i odpadów, srebrzenie, szlifowanie, szycie odzieży na miarę, ścinanie i obróbka drewna, trasowanie laserem, ubój, usługi spawalnicze, usługi technika dentystycznego, usługi w zakresie
fotokompozycji, usługi w zakresie kriokonserwacji, usługi
związane z farbiarstwem, usuwanie warstw nawierzchniowych, uzdatnianie wody [oczyszczanie wody], wędzenie
żywności, wulkanizacja [obróbka materiałów], wybielanie tkanin, wykonywanie kopii kluczy, wypalanie wyrobów ceramicznych, wypożyczanie generatorów, wypożyczanie kotłów, wypożyczanie maszyn dziewiarskich, wypożyczanie
urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, wypychanie zwierząt [taksydermia], wyrób futer na zamówienie, wyrób kotłów, wytłaczanie owoców, wytwarzanie
energii, wywoływanie filmów fotograficznych, zabezpieczanie futer przed molami, zabezpieczanie tkanin przed molami,
zaprasowanie na stałe tkanin, złocenie, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój
komputerowego sprzętu i oprogramowania, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie,
wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń oświe-
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tleniowych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, rzeźbienie w jedzeniu, wypożyczanie
urządzeń do gotowania, żłobki dla dzieci, wynajmowanie sal
na zebrania, hotele dla zwierząt, 44 usługi medyczne, usługi
weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi
i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie sprzętu rolniczego,
45 usługi prawne, usługi ochrony w związku z fizyczną ochroną mienia rzeczowego oraz osób, agencje adopcyjne, agencje matrymonialne, badanie przeszłości osób, biura rzeczy
znalezionych, doradztwo duchowe, doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], gaszenie pożarów, konsultacje w zakresie znaków zodiaku, kontrola bezpieczeństwa bagażu, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, licencjonowanie oprogramowania
komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności
intelektualnej, mediacje, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitorowanie praw własności
intelektualnej do celów doradztwa prawnego, ochrona osobista, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, opieka nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], organizowanie ceremonii religijnych, organizowanie zgromadzeń religijnych, otwieranie zamków zabezpieczających, pisanie prywatnych listów, planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, pomoc przy zakładaniu kimono, poszukiwania genealogiczne, poszukiwanie osób zaginionych, prawne administrowanie licencjami, prowadzenie ceremonii pogrzebowych,
rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], sprawy sporne
(usługi pomocy w -), śledzenie skradzionych przedmiotów,
usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi
alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi detektywistyczne, usługi arbitrażowe, usługi doradztwa osobistego
w zakresie stylizacji ubioru, usługi kremacyjne, usługi pogrzebowe, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla
osób trzecich, usługi serwisów społecznościowych online,
usługi stróży nocnych, usługi w zakresie balsamowania, usługi
w zakresie ochrony, usługi wróżenia z kart, usługi wyprowadzania psów, ustalanie horoskopów, wypożyczanie alarmów
przeciwpożarowych, wypożyczanie gaśnic, wypożyczanie
odzieży, wypożyczanie sejfów, wypożyczanie strojów wieczorowych, wypuszczanie gołębi na specjalne okazje, zarządzanie prawami autorskimi.
481470
(220) 2018 01 22
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) ULTRABLANC
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 10 wyroby medyczne w postaci aplikatorów, inhalatorów i rozpylaczy aerozoli
do celów medycznych.
(210)
(731)
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(210) 483373
(220) 2018 03 12
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) BAKERSTREET
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne
i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie przeznaczone do palenia lub dla
celów rekreacyjnych.
(210) 483375
(220) 2018 03 12
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) TWD L0T#2
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne
i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie przeznaczone do palenia lub
do celów rekreacyjnych.
(210) 483376
(220) 2018 03 12
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) ARGYLE
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne
i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie przeznaczone do palenia lub
do celów rekreacyjnych.
(210) 483378
(220) 2018 03 12
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) TWD LOT#5
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne
i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie przeznaczone do palenia lub
do celów rekreacyjnych.
(210) 483380
(220) 2018 03 12
(310) 1857118
(320) 2017 09 12
(330) CA
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) PENELOPE
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne
i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie przeznaczone do palenia lub
do celów rekreacyjnych.
(210) 483381
(220) 2018 03 12
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) HOUNDSTOOTH
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne
i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie przeznaczone do palenia lub
do celów rekreacyjnych.
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(210) 483382
(220) 2018 03 12
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) BOATY MCBOATFACE
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne
i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie przeznaczone do palenia lub
do celów rekreacyjnych.

(540) LOVINI

(210) 483383
(220) 2018 03 12
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) HERRINGBONE
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne
i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie przeznaczone do palenia lub
do celów rekreacyjnych.

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

(210) 483386
(220) 2018 03 12
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) MOONBEAM
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne
i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie przeznaczone do palenia lub
do celów rekreacyjnych.
(210) 483387
(220) 2018 03 12
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) SUNSET
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne
i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie przeznaczone do palenia lub
do celów rekreacyjnych.
(210) 483389
(220) 2018 03 12
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) PALM TREE CBD
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne
i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie przeznaczone do palenia lub
do celów rekreacyjnych.
(210) 483390
(220) 2018 03 12
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) OCEAN VIEW
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne
i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie przeznaczone do palenia lub
do celów rekreacyjnych.
(210) 487625
(220) 2018 06 27
(731) KĘDZIA MATEUSZ PIOTR, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, kombinezon, odzież, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, długie luźne stroje, stroje plażowe, spódnice, spódnico-spodenki, legginsy.
494366
(220) 2018 12 31
ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ABS American Building Systems

(531) 07.05.02, 27.05.01
(510), (511) 1 silikony, kleje do celów przemysłowych, chemiczne 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, 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 poliuretanowe, inne niż
farby środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, inne niż farby
środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, mieszanki gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice syntetyczne
w tubach, chemiczne dodatki uszlachetniające do paliw, preparaty 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), rozpuszczalniki do farb, 2 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 dachów, farby
przeciwpożarowe, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, masy gruntujące, kalafonia, 3 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 samochodów, płyn
czyszczący do PCV, 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,, 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy,
paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodowe, pasty poślizgowe do PCV,
6 metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny

Nr ZT49/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

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 metalowe, drut metalowy,
drut kolczasty, drut naciągowy metalowy, wkręty metalowe,
wkręty metalowe do konstrukcji suchej 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 metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane, złączki metalowe, płyty
podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania,
pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe 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, 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 budowlane bębnowe, słupy
ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe,
rynny metalowe, 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 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
ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, 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 metalowe, nakrętki metalowe, haki metalowe,
karabińczyki metalowe, bloczki metalowe, pierścienie metalowe, kausze metalowe, zaciski metalowe, klamry metalowe,
złączki metalowe, szekle metalowe, napinacze metalowe, zawleczki metalowe, krętliki metalowe, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa metalowa, rury rynnowe metalowe, metalowe osłony rewizyjne ścianek, zszywki tapicerskie,
prefabrykaty zbrojarskie, studzienki odwodnieniowe metalowe, kratki metalowe, 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, frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki
i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, korby,
kosiarki elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym, noże elektryczne,
ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia płyt styropianowych,
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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 łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do wytłaczania masy
uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety
natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do rapowania, 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, 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, wiertarki elektryczne, żurawie
do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczacze, przecinarki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty
wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe,
wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe,
wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe
do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe,
wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne 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, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi o napędzie elektrycznym, strugi stołowe, frezarki, szlifierki proste, odkurzacze
warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, 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, przewody rozruchowe, kompresory olejowe
i kompresory bezolejowe stosowane w budownictwie, pistolety do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze
pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety
do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, zawory, filtry
do prac budowlanych, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia
do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze
o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki
elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne,
kompresory, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne,
części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, tarcze
cierne do maszyn, zszywacze elektryczne, piły otwornice, filtry olejowe, zszywacze, odsysacze do cyny, 8 narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, regały narzędziowe, cęgi
do cięcia 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 montażowe do przewodów, uchwyty montażowe do rur, złącza
ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasado-
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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 nasadek z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy
oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki
sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki
długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe
na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, 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 trzpieniowe krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze
fajkowe przebite, klucze 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 ślusarskie, młotki kamieniarskie, młotki glazrnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki blacharskie,
młotki bezodrzutowe, 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 wydłużone proste budowlane, szczypce wygięte,
szczypce do izolacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe,
szczypce uniwersalne, szczypce boczne, szczypce długie,
szczypce zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe,
szczypce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcówek 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,
przymiary liniowe, kątowniki, 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 sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn,
zestaw rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, rozszywacze 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 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, nożyce 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,
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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, wiertła otwrnice do drewna w zestawie, wiertła otwrnice do betonu z wolframem w zestawie,
wiertła do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifierskie,
topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły
grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki ręczne,
pojedynczo i w zestawach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki
do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, 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, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia do nakładania 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, 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, wkrętaki do prac elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, 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 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, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce,
grabki, motyczki, 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 metalu, piła do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły
do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice,
piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, piły otwrnice, 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 kołków w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze
mas budowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe,
szpilki do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie, narzędzia i maszyny o napędzie ręcznym,
maszyny ręczne do obróbki drewna, obcinaki do rur miedzianych, 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, paca
do spoinowania płytek, wałek kolczasty z rączką do wylewek,
zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajber-
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ka zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, pace styropianowe, 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 fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, ręczne zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, wycieraczki do wycierania okien, 9 alarmy,
alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, 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 włączników elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki
do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakietki
do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne,
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne,
przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, 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, maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne ogrodowe, myjki,
odkurzacze i rozdrabniacze, prostowniki, regulatory ciśnienia,
dalmierze, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, poziomice,
poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy
do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, 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 zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, oświetlenie
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 centralnego
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 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, żarówki samochodowe, automatyka
do nawodniania, opalarki elektryczne, filtry powietrza, zbiorniki na wodę, 12 taczki, wózki transportowe, wózki akumula-
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torowe, koła do wózków transportowych, wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce
na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, bagażniki samochodowe,
bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe,
kołpaki, pompki do pompowania opon, 16 taśmy papierowe,
taśmy pakowe zabezpieczające, 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, 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 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, 17 folie malarskie, 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 samoprzylepna 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 przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania,
taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie, 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 ochronne, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, 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-kartonowymi, 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 budowlanych, taśmy i płachty z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, 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 ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartono-
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wych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo- kartonowych,
taśmy uszczelniąjąco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy
ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy
uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy,
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, papier zbrojony, taśmy uszczelniające, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, kleje uszczelniające, niemetalowe złączki
do węży, 18 parasole ogrodowe, 19 niemetalowe materiały
budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych
i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, siatki
elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe,
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
niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, 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, materiały wiążące do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty
do drewna, ochronne i barwiące, membrany izolacyjne
do celów budowlanych, panele prefabrykowanych ścianek
działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt
niemetalowych dla budownictwa, 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, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki,
masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy szpachle dekarskie, preparaty 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 zwijane, pasty poślizgowe i pasty do gwintów stosowane w pracach budowlanych, kit sanitarny do celów budowlanych, taśmy teflonowe 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 mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe,
tynki zewnętrzne silikatowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, tworzywa 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 sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty
ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzy-
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małości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, profile tarasowe niemetalowe, taśmy
do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych
i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy
i folie z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżeni tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym 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 styropianowe, płyty piankowe, powłoki 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, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, 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, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodnoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
niemetalowe kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków niemetalowe, niemetalowe listwy i profile przyokienne, zaprawa
klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, profile sufitowe niemetalowe,
wieszaki profili niemetalowe, łączniki sufitowe niemetalowe,
profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki
do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe
do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce,
gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, 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 niemetalowe, kanały odwodnieniowe
niemetalowe, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, akryle stosowane w pracach budowlanych,
fugi epoksydowe, 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, płoty drewniane, pergole drewniane, pawilony
ogrodowe drewniane, drzwi wejściowe niemetalowe, drzwi
gospodarcze niemetalowe, ościeżnice niemetalowe, okna
z tworzyw sztucznych, 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, 20 drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki 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 niemetalowe,
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opaski nylonowe, nogi do mebli metalowe, krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne
do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody,
pokrowce na ubrania, 21 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, koszyki, pojemniki składane, skrzynki,
pokrywy stosowane w pracach 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 stalowa, miotły stalowe, czyścik
do miedzi, 22 liny, linki, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
stosowane w pracach budowlanych, pasy transportowe niemetalowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, złączki
niemetalowe, pakuły lniane, sznury ogniotrwałe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych,
płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy
niemetalowe dla budownictwa, pokrycia z tworzyw sztucznych używane jako folie malarskie, 25 gumofilce, kalosze,
skarpety, 35 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów,
agencje importowo- eksportowe, agencje reklamowe, 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 reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców
i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej,
prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami: kleje do celów przemysłowych, chemiczne 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, 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 poliuretanowe, inne niż farby
środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, inne niż farby środki
hydroizolacyjne jednoskładnikowe, mieszanki gruntujące
epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice syntetyczne w tubach, chemiczne dodatki uszlachetniające do paliw, preparaty 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), 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 dachów,
farby przeciwpożarowe, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby
epoksydowe, środki do gruntowania tynków gipsowych,
do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt
gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania
podłóg i elewacji, masy gruntujące, kalafonia, środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglo-
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wy, papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki
do szorowania 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 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, mazut, koks, gaz
oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodowe, pasty
poślizgowe do PCV, 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 metalowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty
metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe,
drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy metalowy,
wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji suchej 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 metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe 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, 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 budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy
stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, rynny metalowe, 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 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 ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, 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 metalowe, nakrętki metalowe, haki metalowe, karabińczyki metalowe,
bloczki metalowe, pierścienie metalowe, kausze metalowe,
zaciski metalowe, klamry metalowe, złączki metalowe, szekle
metalowe, napinacze metalowe, zawleczki metalowe, krętliki
metalowe, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa
metalowa, rury rynnowe metalowe, metalowe osłony rewizyjne ścianek, zszywki tapicerskie, prefabrykaty zbrojarskie,
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studzienki odwodnieniowe metalowe, kratki metalowe, 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, frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory
klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe,
lutownice 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 łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety
do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do rapowania, 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, 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, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczacze, przecinarki do betonu mechaniczne, przecinarki
do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe,
wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe,
wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe,
wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki
akumulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe,
piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki
łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne 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, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe,
szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi o napędzie elektrycznym, strugi stołowe, frezarki, szlifierki proste,
odkurzacze warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, 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, przewody rozruchowe, kompresory olejowe i kompresory bezolejowe stosowane w budownictwie, pistolety do malowania, pistolety do klejenia
na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty
pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, zawory, filtry do prac budowlanych, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze,
półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory,
krajzegi, narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu,
narzędzia glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny
do cięcia płytek, kosiarki elektryczne i spalinowe, pilarki, pod-
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nośniki pneumatyczne, kompresory, maszyny ogrodnicze
spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, tarcze cierne do maszyn, zszywacze
elektryczne, piły otwornice, filtry olejowe, zszywacze, odsysacze do cyny, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne,
regały narzędziowe, cęgi do cięcia 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 montażowe do przewodów, uchwyty montażowe do rur, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice,
imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw
kluczy nasadowych 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 nasadek z przegubem, grzechotki, klucze płaskie,
klucze oczkowe, klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy
kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze
płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki
imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx,
zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze
dynamometryczne, 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 trzpieniowe krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze 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 ślusarskie, młotki kamieniarskie,
młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki
blacharskie, młotki bezodrzutowe, 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 wydłużone proste budowlane,
szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce do rur,
szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcówek 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, przymiary liniowe, kątowniki, 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
sprężynowe, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków
do montażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków
typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicer-
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skie, rozszywacze 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 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, nożyce
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
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, wiertła otwornice do drewna w zestawie, wiertła
otwornice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła
do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifierskie, topory,
ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe,
gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki ręczne, pojedynczo i w zestawach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki
do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, 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, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia do nakładania 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, 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, wkrętaki do prac elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, 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 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, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce,
grabki, motyczki, 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 metalu, piła do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły
do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice,
piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, 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 kołków w płytach gipsowo-kartonowych, ze-
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stawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze
mas budowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe,
szpilki do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie, narzędzia i maszyny o napędzie ręcznym,
maszyny ręczne do obróbki drewna, obcinaki do rur miedzianych, 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, ługownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy
glazurniczy, ługownica silikonem, zdzierak do fug, paca
do spoinowania płytek, 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, pace styropianowe, 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 fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, ręczne zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, wycieraczki do wycierania okien, alarmy,
alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, 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 włączników elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki
do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakietki
do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne,
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne,
przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, 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, maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne ogrodowe, myjki,
odkurzacze i rozdrabniacze, prostowniki, regulatory ciśnienia,
dalmierze, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, poziomice,
poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy
do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, 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 ze statywem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki, aparatura

16

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców centralnego
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 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, żarówki samochodowe, automatyka
do nawodniania, opalarki elektryczne, filtry powietrza, zbiorniki na wodę, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transportowych, wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce
na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, bagażniki samochodowe,
bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe,
kołpaki, pompki do pompowania opon, taśmy papierowe,
taśmy pakowe zabezpieczające, 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, 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 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 malarskie, 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 samoprzylepna 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 przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania,
taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie, 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 ochronne, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, 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-kartonowymi, 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 uży-
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wane 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 budowlanych, taśmy i płachty z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, 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 ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe 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 ołowiem do suchej zabudowy,
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, papier zbrojony, taśmy uszczelniające, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, kleje uszczelniające, niemetalowe złączki
do węży, parasole ogrodowe, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów
zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki
niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe, 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 niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe
płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, 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, materiały wiążące do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt
bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna,
ochronne i barwiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych, panele prefabrykowanych ścianek działowych, kubki
do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych
dla budownictwa, 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, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie
gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, preparaty 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 zwijane, pasty poślizgowe i pasty do gwintów stosowane w pracach budowlanych, kit sanitarny do celów budowlanych, taśmy teflonowe do użytku w pracach budowla-
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nych, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne,
tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki
wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki
zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki
zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne silikatowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, tworzywa 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 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, profile tarasowe niemetalowe, taśmy
do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych
i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy
i folie z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym 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 styropianowe, płyty piankowe, powłoki 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, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, 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, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodnoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
niemetalowe kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków niemetalowe, niemetalowe listwy i profile przyokienne, zaprawa
klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, profile sufitowe niemetalowe,
wieszaki profili niemetalowe, łączniki sufitowe niemetalowe,
profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki
do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe
do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce,
gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, 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 niemetalowe, kanały odwodnieniowe
niemetalowe, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, akryle stosowane w pracach budowlanych,
fugi epoksydowe, 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
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drewniane, płoty drewniane, pergole drewniane, pawilony
ogrodowe drewniane, drzwi wejściowe niemetalowe, drzwi
gospodarcze niemetalowe, ościeżnice niemetalowe, okna
z tworzyw sztucznych, 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, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza meblowe
niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki 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 niemetalowe, opaski nylonowe, nogi do mebli metalowe, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy 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, koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy stosowane w pracach 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 stalowa, miotły stalowe, czyścik do miedzi, liny, linki, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki stosowane
w pracach budowlanych, pasy transportowe niemetalowe,
taśmy mocujące stosowane w transporcie, złączki niemetalowe, pakuły lniane, sznury ogniotrwałe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe
dla budownictwa, pokrycia z tworzyw sztucznych używane
jako folie malarskie, gumofilce, kalosze, skarpety, 37 budowa
domów, budowa obiektów przemysłowych, usługi remontów i renowacji obiektów przemysłowych i budynków mieszkalnych oraz pawilonów, sklepów targowych, nadzór budowlany, izolowanie budynków, malowanie pomieszczeń, tynkowanie, montowanie rusztowań, montaż instalacji grzewczych
i wodno-kanalizacyjnych oraz klimatyzacyjnych..
496414
(220) 2019 02 25
GÓRSKA-PONIKOWSKA MAGDALENA JOANNA,
Gdańsk; PONIKOWSKI KACPER TOMASZ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) skin science
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 3 mydło migdałowe, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, maski kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, zestawy kosmetyków, kosmetyki, kremy kosmetyczne,
preparaty do demakijażu, olejki do celów kosmetycznych,
balsamy do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające
do celów kosmetycznych, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, preparaty
do samoopalania [kosmetyki], preparaty ściągające do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, balsamy inne niż do celów medycznych, emulsje
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chroniące przed promieniowaniem słonecznym, preparaty
do kąpieli, nielecznicze, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, preparaty fitokosmetyczne, kosmetyki dla
dzieci, 4 salony piękności.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 497608
(220) 2019 03 22
(731) KOKOTOWSKA LILIANA, Kusięta
(540) (znak słowny)
(540) AR1A
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, bielizna, obuwie,
paski.
497632
(220) 2019 03 25
PONTEFRACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Zielony Park Handlowy
(510), (511) 35 dostarczanie informacji marketingowych,
dostarczanie informacji na temat reklamy, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, 36 wynajem nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wynajem
nieruchomości i majątku, organizacja najmu nieruchomości
handlowych, pobieranie czynszu, zarządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomością.
(210)
(731)

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

498374
(220) 2019 04 08
UCIŃSKI ROBERT, Łódź
(znak słowno-graficzny)
PLYWOOD DESIGN

(531) 12.01.15, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, lustra, ramki obrazów, wyroby
(nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny,
rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw
sztucznych.
498917
(220) 2019 04 17
STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE MAGNUM
BONUM, Krasnystaw
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTAURACJA ZAMKOWA
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.01.09, 03.09.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

499212
(220) 2019 04 27
KOZŁOWSKA JULITA JULITTA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Julitta design studio
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, akcesoria
na szyję, alby liturgiczne, apaszki, artykuły odzieżowe dla
wędkarzy, artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa
konnego [inne niż kaski jeździeckie], artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, bandany na szyję, bermudy, bielizna dla
niemowląt, bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna osobista
z dzianiny, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot,
bikini, biustonosze, blezery, bliźniaki [odzież], bluzy dresowe,
bluzy sportowe z kapturem, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, boa, boa na szyję, długie luźne stroje, długie luźne halki,
długie kurtki, długie kimona (nagagi),dolne części ubrań
[odzież], damskie sukienki na uroczystości, damskie luźne
topy, damska bielizna, części garderoby i odzież, mianowicie
koszule, czapki i czapeczki sportowe, czapeczki na przyjęcia
[odzież], ciepłe kurtki robocze, chusty plażowe, chusty noszone na ramionach, chusty [odzież], chustki na głowę, buty
wędkarskie, buty sportowe [obuwie], buty pustynne, burnusy,
bryczesy do chodzenia, bryczesy, bonżurki, bolerka, bokserki,
garnitury ze skóry, garnitury wieczorowe, garnitury w sportowym stylu, garnitury trzyczęściowe [odzież], garnitury męskie,
garnitury damskie, garnitury, galowa odzież wieczorowa, gabardyna [odzież], futra [odzież], fulary [ozdobne krawaty], figi,
szorty i slipy, fartuszki, fartuchy fryzjerskie, fartuchy [odzież],
fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, etole [futra], eleganckie spodnie, dżinsy, dzianina [odzież], duże luźne kaptury
[odzież], dresy ortalionowe, dresy do rozgrzewki, dresy do joggingu, dresy, kąpielówki, kaszmirowe szale, karczki koszul, kapelusze papierowe [odzież], kamizelki skórzane, kamizelki
do ochrony przed wiatrem, kamizelki dla rybaków, kamizelki
[bezrękawniki], kamizelki, kaftany, jedwabne krawaty, jaszmaki [zasłony na twarz noszone przez kobiety muzułmańskie],
jaszmaki, japońskie szlafroki (nemaki), halki, półhalki, halki pod
kimona [juban], halki pod kimona (koshimaki), halki [bielizna],
gumowe płaszcze nieprzemakalne, gorsy koszul, gorsety [bielizna damska], gorsety, golfy [odzież], golfy, getry [ochraniacze] zakładane na buty, kołnierzyki przypinane, kołnierze, kostiumy kąpielowe, kostiumy do użytku w grach fabularnych,
kostiumy, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety koszulek i spodenek, komplety do joggingu [odzież], kominiarki,
kombinezony zimowe, kombinezony piankowe do windsurfingu, kombinezony piankowe do surfingu, kombinezony
piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, kombinezony piankowe, kombinezony narciarskie do zawodów, kombinezony
jednoczęściowe, kombinezony do snowboardu, kombinezony do latania, kombinezony [odzież], kombinezony, kitle
do użytku szpitalnego, kimona, kilty, kieszenie do odzieży,
koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki sportowe
i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki polo z dzianiny,
koszulki polo, koszulki piłkarskie, koszulki kolarskie, koszulki
do tenisa, koszulki do gry w rugby, koszulki bez rękawów
do biegania, koszulki bez rękawów, koszule zapinane, koszule
z krótkimi rękawami, koszule z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, koszule nocne, koszule niezapięte pod szyją, koszule eleganckie, koszule do garniturów, koszule codzienne, koszule,
kostiumy ze spódnicą, kostiumy teatralne, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn,
kostiumy kąpielowe dla kobiet, kurtki nieprzemakalne, kurtki
narciarskie, kurtki motocyklowe, kurtki jeździeckie, kurtki jako
odzież sportowa, kurtki futrzane, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, kurtki budrysówki, kurtki bez rękawów, kurtki, krótkie
płaszcze do kimon (haori), krótkie płaszcze [do samochodu],
krótkie piżamy damskie, krótkie luźne kurtki do pasa, krótkie
kurtki ciepłe, krótkie halki, krótkie haleczki na ramiączkach,
krynoliny, krawaty kowbojskie (bolo) z elementami z metali
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szlachetnych, krawaty [odzież], krawaty, koszulki z nadrukami,
koszulki z krótkim rękawem, koszulki z krótkim lub z długim
rękawem, maski na oczy do spania, maski na oczy, mankiety
do butów, mankiety, manipularze [liturgia], majtki wyszczuplające, majtki dziecięce [odzież], majtki damskie, majtki, luźne sukienki o prostym kroju, liberie, legginsy, kurtki zamszowe, kurtki z rękawami, kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, kurtki wiatrówki, kurtki sportowe do rozgrzewki, kurtki sportowe, kurtki snowboardowe, kurtki skórzane, kurtki safari, kurtki przeciwdeszczowe, kurtki pikowane
[odzież],kurtki odblaskowe, kurtki [odzież], odzież do sztuk
walki, odzież do joggingu, odzież do jazdy na motocyklu,
odzież dla rowerzystów, odzież do biegania, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla chłopców, odzież codzienna, odzież ciążowa, odpinane kołnierzyki do kimon (haneri), ocieplane kurtki, ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze,
ochraniacze kołnierzy, nieprzemakalna odzież wierzchnia,
negliże, nauszniki [odzież], nauszniki, narzutki na ramiona,
męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, muszki,
mundury, mundurki szkolne, mufki futrzane, mufki [odzież],
ogrzewacze do nadgarstków, odzież żeglarska nieprzemakalna, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, odzież wierzchnia
na złe warunki pogodowe, odzież wierzchnia dla mężczyzn,
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wieczorowa, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież sportowa, odzież skórzana dla motocyklistów, odzież przeciwdeszczowa, odzież papierowa, odzież
ochronna zakładana na ubrania, odzież o termoizolacyjnych
właściwościach, odzież narciarska, odzież męska, odzież gotowa, odzież gimnastyczna, odzież futrzana, odzież dżinsowa, odzież dziecięca, odzież do uprawiania zapasów, odzież
do uprawiania judo, paski z materiału, paski wykonane z imitacji skóry, paski skórzane [odzież], paski do zaciśnięcia kimon
(datejime), paski do przytrzymywania turniury do obi (obiage), paski do smokingów, paski do pończoch dla kobiet, paski
[odzież], paski, papierowe czapki używane jako części odzieży, palta, pajacyki dla dzieci [odzież], owijacze i getry, ornaty,
opończe, opaski przeciwpotne na nadgarstek, opaski przeciwpotne do tenisa, opaski przeciwpotne, okrycia zakładane
na kostiumy kąpielowe, okrycia wierzchnie [odzież], okrycia
robocze [kombinezony], okrycia kąpielowe, ogrzewacze stóp,
nieelektryczne, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, ogrzewacze rąk [odzież], płaszcze ze skóry owczej, płaszcze z bawełny, płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze laboratoryjne, płaszcze kąpielowe, płaszcze i kurtki futrzane, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki, plisowane spódnice do uroczystych kimon (hakama), piżamy [tylko z trykotu],
piżamy, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], pieluchomajtki [odzież], peleryny nieprzemakalne, pelisy, peleryny
[płaszcze], peleryny [narzutki], pelerynki, pasy smokingowe,
pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy do pończoch dla mężczyzn, pasy do owijania do kimon [datemaki], rajstopy bez
pięt, rajstopy, pumpy damskie, pulowery z kapturem, pulowery z długimi rękawami, pulowery do gry w tenisa, pulowery bez rękawów [odzież], pulowery bez rękawów, pulowery,
przybrania głowy [woalki], prochowce, pończochy wchłaniające pot, pończochy, połączenie koszulki z majtkami [bielizna
damska], poszetki, potniki, ponczo przeciwdeszczowe, poncza, polary, podwiązki do skarpetek, podwiązki, podszewki
gotowe [część garderoby], podomki, podkoszulki z długimi
rękawami, podkoszulki sportowe, śpioszki, pajacyki [odzież],śliniaki z materiałów tekstylnych, śliniaki niepapierowe,
smokingi, skórzane ochraniacze na spodnie (odzież), skarpety
do spania, skarpetki wełniane, skarpetki sportowe, skarpetki
przeciwpotne, skarpetki noszone jako kapcie, skarpetki japońskie (tabi), skarpetki i pończochy, skarpetki do gry w teni-
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sa, skarpetki, sarongi, sari, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki dziane, rękawiczki dla rowerzystów, rękawice, w tym
rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, rękawiczki, rękawice narciarskie, repliki kompletów piłkarskich, rękawice jeździeckie, rękawice motocyklowe, spódniczki do gry w tenisa,
spódniczki baletowe, spódnico-spodnie, spódnico-spodenki,
spódnice, spodnie, koszule i spódniczki do golfa, spodnie
wierzchnie, spodnie w stylu pirackim, spodnie sztruksowe,
spodnie sportowe, spodnie snowboardowe, spodnie skórzane, spodnie od dresu, spodnie nieprzemakalne, spodnie narciarskie [na szelkach], spodnie narciarskie, spodnie golfowe,
spodnie dziecięce, spodnie dresowe, spodnie do rozgrzewki,
spodenki rowerowe na szelkach, spodenki kąpielowe,
spodenki do rugby, spodenki dla rowerzystów, spodenki,
swetry, suspensorium [bielizna osobista], suknie ślubne, sukienki druhen, sukienki do gry w tenisa, sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, stroje przeciwdeszczowe, stroje plażowe, stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, stroje na maskaradę, stroje marynarskie, stroje jednoczęściowe, stroje
do użytku handlowego, stroje do sportów walki, stroje
do kendo, stroje do karate, stroje do judo, stroje do chrztu,
stroje dla sędziów sportowych, stroje dla pielęgniarek, stroje
dla druhen, stroje baseballowe, stroje baletowe, stringi,
spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], taśmy
do spodni pod stopy, sztormiaki [odzież], szorty z polaru,
szorty sportowe, szorty do gry w tenisa, szorty, szorty gimnastyczne, sznurowe zapięcia do haori [haori-himo], sznurki
do przewiązywania w pasie do kimon [koshihimo], szmizetki,
szlafroki wypoczynkowe, szlafroki, szarfy do kimon [obi], szarfy [do ubrania], szaliki do zawijania wokół szyi, szaliki [odzież],
szaliki, szale i etole, szale [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szale, swetry rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie,
swetry bez rękawów, żakiety z dzianiny, żakiety męskie, wąskie spodnie w szkocką kratę, wyroby pończosznicze, wyprawki dziecięce [odzież], wełniane rajstopy, ubrania dla szefów kuchni, ubrania codzienne, ubiory do uprawiania sztuk
walki, turniury do węzłów obi (obiage-shin), tuniki, trykot,
trencze, topy wiązane na szyi, topy sportowe do rozgrzewki,
topy do biegania, topy [odzież], togi, berety, berety szkockie
z pomponem, cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy],
czapki bejsbolówki, czapki do gry w golfa, czapki dziane,
czapki futrzane, czapki narciarskie, czapki sportowe, czapki
wełniane, czapki z daszkiem, czepki damskie [nakrycia głowy], czepki damskie, dziecinne, czepki kąpielowe, daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, fezy, kapelusze plażowe, woalki, welony [odzież], turbany, toczki [kapelusze], szlafmyce,
szkockie berety, szkielety kapeluszy, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], skórzane nakrycia głowy, papierowe czapki noszone przez pielęgniarki, papierowe czapki noszone
przez kucharzy, opaski przeciwpotne na głowę, opaski
na głowę, okrycia głowy z daszkiem, nakrycia głowy dla dzieci, mycki, piuski, mitry [nakrycia głowy],mantyle, małe kapelusze, kwefy, podwiki, kaszkiety, kaptury [odzież], kapelusze turzycowe [suge-gasa],kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze
przeciwdeszczowe, antypoślizgowe akcesoria do obuwia,
baletki, botki, buty do baseballu, buty do biegania, buty
do boksu, buty do gry w polo, buty do hokeja, buty do jazdy
na rowerze, buty do kostki, buty do koszykówki, buty do kręgli, buty do kąpieli, buty do piłki ręcznej, buty do rugby, buty
do siatkówki, buty do snowboardu, buty do tańca, buty
do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej], buty do wspinaczki górskiej, buty gimnastyczne, buty jeździeckie, buty
marynarskie, gumowe podeszwy do japońskich butów jika-tabi, gumiaki, espadryle, eleganckie buty wyjściowe, drewniane podpórki do drewniaków w stylu japońskim, drewniane korpusy drewniaków w stylu japońskim, drewniaki i sandały w stylu japońskim, damskie kapcie składane, czubki
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do butów, cholewki do obuwia, chodaki drewniane w stylu
japońskim (geta), buty zimowe, buty za kostkę, buty wsuwane, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty sznurowane, buty sportowe, buty skórzane, buty robocze, buty
płócienne, buty narciarskie i snowboardowe i elementy
do nich, buty narciarskie, buty na wysokim obcasie, buty
na rzepy, buty motocyklowe, usztywniacze do butów, skórzane sandały w stylu japońskim, skarpety wewnętrzne
do obuwia [stopki], sandały-drewniaki, sandały z filcu w stylu
japońskim, sandały z paskiem na palec w stylu japońskim
(asaura-zori), sandały w stylu japońskim (zori), sandały kąpielowe, sandały i buty plażowe, sandały, podeszwy do sandałów w stylu japońskim, podeszwy do pantofli domowych,
podeszwy do naprawy obuwia, podeszwy butów, pasy
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe],
paski na palce do drewniaków w stylu japońskim, pantofle
kąpielowe, pantofle domowe, obuwie wojskowe, obuwie
[z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], wysokie chodaki
do chodzenia po deszczu (ashida), wodery.
(210)
(731)
(540)
(540)

499224
(220) 2019 04 29
PIETRASZEK ADRIAN, Strzegom
(znak słowno-graficzny)
RADIO SUDETY

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.03.03
(510), (511) 38 prowadzenie stacji radiowych, transmisja,
nadawanie programów radiowych, usługi agencji informacyjnej, nadawanie programów drogą radiową i za pośrednictwem Internetu, telekomunikacja i komunikacja radiowa,
mobilna komunikacja radiowa, radiowe usługi informacyjne,
usługi łączności radiowej, transmisja danych przez radio, teletransmisja radiowa drogą kablową, transfer informacji drogą
radiową, transmisja i odbiór radiowy, usługi radiowej telefonii
komórkowej, obsługa sprzętu do emisji radiowej, transmisja
radiowa informacji i innych programów, usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, zapewnienie dostępu
do platform i portali w Internecie, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych.
500038
(220) 2019 07 01
ELEKTRA HURTOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELEKTRA
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.12,
26.04.18
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, 7 pompy, kompresory, dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa,
silniki, układy napędowe i części maszyn oraz urządzenia
sterujące do obsługi maszyn i silników, 8 ręcznie sterowane
narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane,
do naprawy i konserwacji, 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki
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i kontrolery, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie branż:
elektrycznej, budowlanej, hydraulicznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

500181
(220) 2019 05 23
GLONKOWSKI ŁUKASZ INPOINT, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BUZZY DOG

(531) 03.01.08, 27.05.01, 03.06.03
(510), (511) 21 artykuły dla zwierząt.
500316
(220) 2019 05 27
MULTI COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONEMULTI
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, marketing imprez i wydarzeń, organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz
osób trzecich, promowanie sprzedaży towarów i usług innych
podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 39 organizowanie
rejsów, 41 organizowanie balów i przyjęć, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat],
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi rozrywkowe, organizowanie imprez rozrywkowych, prowadzenie
imprez rozrywkowych, organizowanie imprez edukacyjnych,
prowadzenie imprez edukacyjnych, didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), organizowanie
festynów, organizowanie rajdów samochodowych i motocyklowych, 42 projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, usługi w zakresie grafiki komputerowej, 43 obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów].
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500457
(220) 2019 05 29
WYSOCZAŃSKI ŁUKASZ KONRAD TIGMED
PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 03.01.04, 03.01.16, 03.11.03, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.16
(510), (511) 44 usługi lekarskie, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, badania medyczne, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, kliniki medyczne,
usługi medyczne, medyczne badania osób, usługi opieki
medycznej, usługi informacji medycznej, usługi oceny medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi pomocy
medycznej, świadczenie pomocy medycznej, wypożyczanie sprzętu medycznego, usługi poradnictwa medycznego,
zapewnianie leczenia medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi obrazowania medycznego, usługi
klinik zdrowia [medyczne], usługi farm zdrowia [medyczne],
usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów
poddanych leczeniu medycznemu, doradztwo medyczne
w zakresie geriatrii, usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, badania medyczne w celach diagnostycznych lub
leczenia, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi,
usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu,
doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, zapewnianie
zaplecza medycznego podczas imprez sportowych, usługi
diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, poradnictwo medyczne
związane z utratą słuchu, usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia
skóry, usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie in vitro,
usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi medyczne
w zakresie pielęgniarstwa, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
poradnictwo medyczne związane ze stresem, usługi medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne w dziedzinie
onkologii, wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego
ochronie zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia
chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi opieki medycznej
świadczone przez kliniki i szpitale, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie bezdechu sennego, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem komórek ludzkich, przeprowadzanie
badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych
w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość
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[tele-reporting], świadczenie usług w zakresie prowadzenia
dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomatologii,
usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, usługi
ginekologiczne, kliniki, ambulatoryjna opieka medyczna,
informacja medyczna, pomoc medyczna, terapia ciepłem
[medyczna], medyczna pielęgnacja stóp, opieka medyczna i zdrowotna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach,
opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta,
opieka pielęgniarska (medyczna -).
(210) 500593
(220) 2019 06 02
(731) SIATKIEWICZ EWELINA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Magnitica Lashes
(510), (511) 3 kleje do przymocowania sztucznych rzęs, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, kleje do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, tusze
do rzęs, zestawy kosmetyków, rzęsy sztuczne, kosmetyki
do rzęs, barwniki kosmetyczne, barwniki do celów kosmetycznych, farby do włosów, farby do brody, 41 organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
nauczanie indywidualne, kształcenie praktyczne [pokazy].
500922
(220) 2019 06 10
ŚRODA JACEK TETARTI, Warszawa
(znak słowny)
KANCELARIA ŚRODA, ALE TŁUMACZYMY
CODZIENNIE
(510), (511) 35 obróbka tekstów, 41 tłumaczenia, usługi
w zakresie tłumaczeń ustnych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

501046
(220) 2019 06 12
NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALTER KLINIK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 44 usługi związane z ochroną zdrowia ludzkiego, diagnostyką medyczną, usługi wynikające z praktyki
lekarskiej, prowadzenie jednostek medycznych jak kliniki,
szpitale, sanatoria, gabinety lekarzy specjalistów, gabinety
stomatologiczne, rehabilitacyjne, usługi pielęgniarskie, położnicze, pogotowia ratunkowego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, paramedyczne obejmujące działalności
fizykoterapeutów oraz działalność w takich dziedzinach jak,
optometria, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa,
terapia logopedyczna, homeopatia, akupunktura, usługi
związane z odnową biologiczną, prowadzenie gabinetów
fitness, spa, salonów kosmetycznych, siłowni, prowadzenie
laboratoriów medycznych i analitycznych, prowadzenie
gabinetów medycyny niekonwencjonalnej, centra leczenia
medycyny alternatywnej, działalność związana z testowaniem leków.
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501353
(220) 2019 06 19
NOWAKOWSKI KAROL ZAKŁAD NAUKOWO
TECHNICZNY EKO-LAB, Jasień
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO-LAB
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 7 kruszarki szczękowe o różnych wielkościach
gardzieli wlotowej, kruszarki walcowe, kruszarki młotkowe,
kruszarki tnące, kruszarki stożkowe do głębokiego mielenia
próbek, młynki kulowe (klasyczne oraz planetarne), młynki
wibracyjne, młynki wirnikowe, młynki odsiewające do przesiewania i analiz sitowych, wstrząsarki/przesiewacze do sit,
odsiewacze posuwisto-zwrotne z napędem ręcznym i mechanicznym, przesiewacze wibracyjne do pracy ciągłej,
sita analityczne o wszelkich rodzajach kształtów i wielkości
oczek.
501517
(220) 2019 06 25
SILNET MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) silnet media S
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 24.17.25
(510), (511) 38 usługi w zakresie przekazywania informacji
za pomocą Internetu, 42 usługi w zakresie projektowania
systemów i programów komputerowych na zlecenie osób
trzecich, usługi doradcze i consultingowe w zakresie informatyki, usługi w zakresie opracowywania stron internetowych i portali internetowych.
501700
(220) 2019 06 28
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medi spot
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 24.17.09, 01.15.11, 01.15.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi banku danych, przetwarzanie danych,
prowadzenie banków informacji, 38 usługi w zakresie zbierania i przekazywania informacji z wykorzystaniem multimdiów i Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet, 44 usługi medyczne, usługi medyczne świadczone
on-line, leczenie i opieka medyczna on-line, konsultacje medyczne on-line, usługi dietetyków on-line.
(210)
(731)

501768
(220) 2019 07 01
SAVECART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMITO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.02
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania,
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi
w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku
towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych,
reklama telefoniczna, reklama za pośrednictwem urządzeń
telekomunikacyjnych, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej
i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż
usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów
i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem
wirtualnych powierzchni reklamowych, agencje informacji
handlowej, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania
marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja
materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych
w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie
reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia
reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji
handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, projektowanie i wykonywanie materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż
w punkcie handlowym, wynajmowanie nośników reklamowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk
reklamowych i reklamowych utworów muzycznych, usługi
zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, 38 aplikacje mobilne,
usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych
i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu
informacyjnego, usługi udostępniania słuchowisk oraz programów telewizyjnych drogą cyfrową, agencje informacyjne,
agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla
celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie
dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów
serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów oraz
urządzeń elektronicznych przeznaczonych do komunikowania się, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego
do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
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45 pośrednictwo w sprzedaży prawa własności intelektualnych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi
zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie własności
intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, utworów audio-video, usługi nadzoru w dziedzinie
własności intelektualnej.
501821
(220) 2019 07 02
ECOWIPES EWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tricell

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 artykuły sanitarne, toaletowe, higieniczne i kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
w szczególności dla dzieci i niemowląt, do pielęgnacji dla
seniorów, do higieny w tym do higieny intymnej, do demakijażu, ściereczki do czyszczenia nasączane detergentami, w szczególności do pielęgnacji i czyszczenia mebli,
łazienek, płyt ceramicznych, kominków, kuchni, kokpitów
samochodowych, elementów plastikowych w samochodzie, elementów skórzanych, szyb, ekranów LCD, ekranów
i paneli komputerowych, płyt marmurowych i kamiennych,
elementów z metali, bawełna dla celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, patyczki kosmetyczne, patyczki higieniczne dla dzieci, patyczki do czyszczenia uszu,
płatki kosmetyczne, płatki kosmetyczne nawilżane, płatki
do demakijażu, płatki nawilżane dezodoryzujące, płatki kosmetyczne dla dzieci, płatki suche peelingujące, płatki nawilżane rewitalizujące, płatki nawilżane do demakijażu oczu,
płatki nawilżane do zmywania paznokci, suche ściereczki
peelingujące, chusteczki dezodorujące i antyperspiracyjne,
chusteczki nawilżane peelingujące, jednorazowe ściereczki
nasączane wodą kolońską, waciki dla celów kosmetycznych,
21 artykuły do czyszczenia, ściereczki gospodarcze suche,
szmatki i ściereczki do czyszczenia, ściereczki do szorowania,
ściereczki do czyszczenia, ściereczki do polerowania, ściereczki do kurzu, ściereczki do szyb, ściereczki do przecierania okularów, ściereczki antystatyczne do użytku domowego, ściereczki do wycierania i do ścierania kurzu, ściereczki
ochronne do prasowania, ściereczki do mycia naczyń, ścierki
do osuszania szkła, ściereczki do mycia garnków, papierowe
ściereczki do polerowania.
502027
(220) 2019 07 09
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) FLEXI LINE
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby na bazie mięsa.
(210)
(731)

502290
(220) 2019 07 15
MARHEVICH MARYIA MARIE MARGO, Warszawa
(znak słowny)
MARIE MARGO REHABILITACJA ESTETYCZNA
TWARZY
(510), (511) 35 usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci
Internet w związku ze szkoleniami dotyczącymi masażu,
książkami i materiałami dydaktycznymi, usługi reklamowe

(210)
(731)
(540)
(540)
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i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 41 szkolenia w zakresie pielęgnacji
urody, prowadzenie warsztatów [szkolenia], zapewnianie
kursów szkoleniowych online, 44 zabiegi terapeutyczne dla
twarzy, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, informacje dotyczące masażu, masaże.
502343
(220) 2019 07 16
TMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milanówek
(540) (znak słowny)
(540) PROX
(510), (511) 1 środki chemiczne do uzdatniania wody.
(210)
(731)

(210) 502644
(220) 2019 07 23
(731) GŁĄB MARCIN, Kaniów
(540) (znak słowny)
(540) DDK
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, promocja sprzedaży dla osób trzecich, obsługa marketingowa
obrotu nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 36 agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, inwestowanie
w nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzielanie informacji
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości,
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji pośrednictwa
nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, 37 budownictwo, budownictwo
mieszkaniowe, budowa nieruchomości, budowa domów,
doradztwo inżynieryjne, przygotowanie terenu, budowa
nieruchomości mieszkalnych, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów budowlanych, usługi budowlane, konsultacje budowlane, 42 planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, projektowanie domów, sporządzanie
planów domów, projektowanie budowlane, projektowanie
dekoracji wnętrz, planowanie przestrzenne (projektowanie)
wnętrz, projektowanie wnętrz budynków, oględziny nieruchomości, udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, 44 planowanie (projektowanie) ogrodów.
(210)
(731)
(540)
(540)

502873
(220) 2019 07 29
GAWLIK ALEKSANDRA MODLISZKA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
MODLISZKA

(531) 27.05.01, 03.13.23, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie, 35 promocja sprzedaży dla
osób trzecich.
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(210) 503271
(220) 2019 08 07
(310) 4523110
(320) 2019 02 07
(330) FR
(731) LOUIS VUITTON MALLETIER, Paryż, FR
(540) (znak słowny)
(540) NOMADE
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, polerowania i ścierania, preparaty do szorowania, środki do czyszczenia i polerowania skóry, preparaty do wybielania skóry, środki
do czyszczenia i polerowania skóry i obuwia, wosk do parkietów, pasty i wosk do skór, środki do konserwacji skóry [pasty],
pasty do skór, mleczko do czyszczenia skóry, środki do polerowania skóry, środki do konserwacji skóry [pasty], konserwanty do skóry [pasty], kremy konserwujące do skóry, preparaty do wybielania skóry, środki czyszczące do usuwania
plam, 4 paliwo oświetleniowe, świece [oświetlenie], knoty,
drewno opałowe, gazy do oświetlenia, 9 aparatura i instrumenty naukowe, urządzenia i przyrządy żeglarskie, urządzenia i przyrządy geodezyjne, aparatura i instrumenty fotograficzne, urządzenia kinematograficzne, urządzenia i przyrządy
do ważenia, urządzenia i przyrządy pomiarowe, urządzenia
i przyrządy sygnalizacyjne, urządzenia i przyrządy do sprawdzania [nadzorowania], urządzenia i przyrządy do nauczania,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do nagrywania obrazów, urządzenia do przesyłania obrazów, urządzenia do odtwarzania obrazów, cyfrowe nośniki
zapisu, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy fiskalne, kalkulatory, sprzęt do przetwarzania danych,
komputery, komputery typu tablet, smartfony, elektroniczne
czytniki książek, oprogramowanie do gier komputerowych,
oprogramowanie komputerowe (nagrane), komputerowe
urządzenia peryferyjne, wykrywacze [detektory], kable elektryczne, przekaźniki elektryczne, kombinezony do nurkowania, rękawice dla nurków, maski nurkowe, odzież chroniąca
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, urządzenia ochronne do użytku osobistego przed wypadkami, gaśnice, okulary 3D, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, karty inteligentne [karty z układem scalonym], torby
przystosowane do laptopów, zegarki inteligentne, baterie
elektryczne, baterie do elektronicznych papierosów, stacje
ładowania dla pojazdów elektrycznych, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 11 lampy oświetleniowe,
elektryczne światła nocne, oświetlenie ścienne, lampy
do użycia na wolnym powietrzu, latarki kieszonkowe, elektryczne, instalacje oświetleniowe, przenośne wentylatory
elektryczne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego,
lampy reflektorowe, lampy słoneczne, reflektory, 14 biżuteria
i produkty jubilerskie (w tym biżuteria ze szkła sztrasowego),
kamienie szlachetne lub półszlachetne, perły, kasetki na biżuterię [szkatułki], pierścionki, kolczyki, spinki do mankietów,
bransoletki, zawieszki (biżuteria), broszki, łańcuszki, naszyjniki, wisiorki, breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami
lub dekoracyjnymi zawieszkami], szpilki do krawatów, medaliony, medale, biżuteria do toreb, pudełka na biżuterię, trofea
wykonane z metali szlachetnych, produkty i przyrządy
do mierzenia czasu, zegarki, zegarki na rękę, paski do zegarków, budziki, czasomierze [zegarki], zegary ścienne, etui lub
etui na zegarki [prezentacja], zegary (przyrządy do mierzenia
czasu), 18 skóra i imitacja skóry, kufry i walizki, bagaż, torby
podróżne, torby gimnastyczne, torebki, plecaki, torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby, torby na zakupy, torby podróżne na odzież i obuwie, aktówki i futerały
przenośne na dokumenty, teczki (wyroby skórzane), portmonetki, portfele, etui na karty kredytowe (portfele), portmonetki nie z metali szlachetnych, etui na klucze (wyroby skórzane), pudełka ze skóry lub imitacji skóry, zestawy podróżne
(wyroby skórzane), pudełka przeznaczone na przybory toa-
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letowe, kosmetyczki bez wyposażenia, sakiewki skórzane,
małe damskie torebki bez rączki (torebki wieczorowe), parasole, przeciwsłoneczne parasole, okrycia dla zwierząt, nosidełka dla zwierząt [torby], 20 meble biurowe, sprzęt biurowy
[meble], stojaki na biurka [meble], krzesła [fotele] biurowe,
meble domowe, meble biurowe i ogrodowe, meble do siedzenia, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, fotele biurowe,
krzesła kreślarskie, krzesła bankietowe, wezgłowia, krzesła,
kanapy, fotele rozkładane z podnóżkiem, taborety, krzesła
stołowe, krzesła konferencyjne, krzesła obrotowe, fotele bujane, nadmuchiwane krzesła, rozkładane fotele [do siedzenia
i spania], krzesła na jednej nodze, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], krzesła na kółkach, krzesła na ramie ślizgowej, fotele sako, niskie fotele bez podłokietników do siedzenia przy kominku, stoły do jadalni, stoły,
stoły biurowe, stoły do pracy, stoliki rozkładane, stoły metalowe, stoły z kozłami, stoły [meble], stoliki kawowe, stoły konferencyjne, stoły z opuszczanym blatem, biurka i stoły, stoły
kuchenne, stoliki kreślarskie, stoły komputerowe, stoły
do użytku w ogrodach, stoły piknikowe, przewijaki, krzesełka
dla niemowląt, siedzenia dla dzieci, metalowe siedzenia,
ławy [meble], wysokie siedzenia [meble], metalowe ławki, sekretery z żaluzjowym zamknięciem, przenośne biurka, stoliczki na kolana, ruchome biurka, biurka modułowe [meble],
biurka o regulowanej wysokości, biurka stojące, fotele, rozkładane fotele, sofy, łóżka ze schowkiem [szufladami], sofy
ścienne, rozkładane sofy, małe dwuosobowe kanapy, stoliki
przy kanapie, łóżka dziecięce, rozkładane łóżka, regulowane
łóżka, pufy, łóżka przenośne, drewniane łóżka, meble z opcją
zmieniania w łóżka, łóżka zawierające materace z wkładem
sprężynowym, posłania dziecięce wykonane z materiału
w postaci torby, łóżka, pościel, materace, poduszki, meble dla
dzieci, półki stanowiące meble do pokojów dziecinnych,
huśtawki montowane na ganku, parawany [meble], meble
przystosowane do użytku na zewnątrz, meble ogrodowe,
meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble ogrodowe
wykonane z metalu, meble ogrodowe wykonane z aluminium, meble ogrodowe wykonane z drewna, meble do salonu, szafki do sypialni, mebel sypialne, meble sypialniane
na miarę (do zabudowy), pościel, oprócz bielizny pościelowej, stoliki nocne, komody [meble], skrzynie wykonane
z drewna do przechowywania, skrzynie wykonane z tworzywa sztucznego do przechowywania, podpórki pod książki
[meble], biblioteczki [regały na książki], stołki barowe, łóżka
plażowe, łóżka plażowe z osłonami przeciwwiatrowymi,
ramy do luster, lustra ozdobne, 21 dzieła sztuki z porcelany,
ceramiki, gliny, terakoty i szkła, serwisy [zastawy stołowe],
szklane naczynia do picia, wazy do zup, serwisy do herbaty
[zastawa stołowa], serwisy do kawy [zastawa stołowa], pałeczki do jedzenia, przybory kuchenne, pędzle do golenia,
stojaki na pędzle do golenia, szczotki do obuwia, rozpylacze
zapachowe, karafki, wazony, świeczniki, łyżki do butów, podkładki pod garnki [przybory stołowe], prawidła do butów,
gasidła do świec, nieelektryczne młynki kuchenne, kosmetyczki na przybory toaletowe, piknikowe (koszyki -) z naczyniami, otwieracze do butelek, elektryczne i nieelektryczne,
korkociągi, elektryczne i nieelektryczne, deski do krojenia
do kuchni, kosmetyczne puderniczki [kompakty], solniczki,
zastawa stołowa, naczynia kuchenne i pojemniki, flakony
na perfumy, dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, termosy bufetowe [nie z metali szlachetnych], miseczki na kwiaty
z metali szlachetnych, kamienne wazony podłogowe, wazony podłogowe, wazony na kwiaty, szklane wazony podłogowe, słoiki gliniane, gliniane wazony podłogowe, garnki ceramiczne, wazony ze szkła, wazony na kwiaty na obrzędy,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszule, odzież ze skóry,
paski [odzież], futra [odzież], rękawiczki, szaliki, krawaty, wy-
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roby pończosznicze, skarpetki, pantofle domowe, obuwie
plażowe, buty narciarskie, buty sportowe, bielizna osobista,
41 zajęcia sportowe, mianowicie tworzenie i organizacja imprez sportowych, wyścigów, zawodów i pokazów, produkcja
filmowa, telewizyjna i radiowa, usługi rozrywkowe i usługi
informacyjne związane z żeglarstwem, zawodami żeglarskimi i pojazdami do poruszania się po wodzie, publikacja książek, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych książek, usługi chronometrażu imprez sportowych, publikacja informacji dotyczących żeglugi, usługi udostępnianie pomieszczeń, torów i innych obiektów na imprezy sportowe, wyścigi, zawody i pokazy, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, fotoreportaże.
(210)
(731)
(540)
(540)

503302
(220) 2019 08 08
Hoteles City Express, S.A.B. de C.V., Meksyk, MX
(znak słowno-graficzny)
city express hoteles

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, usługi rezerwacji pokojów, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami],
usługi restauracyjne, usługi hotelowe.
503363
(220) 2019 08 09
XTRM-CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XTRM-CAR EXTREME CAR
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.04, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 27 dywaniki i maty samochodowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

503364
(220) 2019 08 09
LEGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Kazik Deyna

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, kosmetyki, środki
do pielęgnacji ciała i włosów, zapachy do wnętrz i samochodów, 9 urządzenia i przyrządy elektryczne, fotograficzne,
optyczne, kalkulatory, okulary przeciwsłoneczne, oprawki
do okularów, nośniki pamięci, podkładki pod myszy komputerowe, urządzenia peryferyjne i akcesoria do komputerów,
urządzenia do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu, radia samochodowe, aparaty fotograficzne i akcesoria
do aparatów fotograficznych, słuchawki, daszki - osłony
oczu, ubrania i akcesoria ochronne do uprawiania sportów,
gry komputerowe, software ładowalny, ładowarki, ładowarki
samochodowe do urządzeń telefonicznych, nawigacyjnych,
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akcesoria do nawigacji samochodowej, głośniki, 14 breloczki, biżuteria, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,
zegarki, stopery, spinki do koszul, spinki do krawatów, metale
szlachetne, wyroby z metali szlachetnych, wyroby z metali
szlachetnych z kamieniami szlachetnymi, wpinki do odzieży
z naniesionymi znakami towarowymi, 16 torby i opakowania z folii, kalendarze, karty pocztowe, przybory do pisania,
czasopisma, książki, okładki na dokumenty, bloki [artykuły
papiernicze], zeszyty, opakowania kartonowe, opakowania
papierowe, torby papierowe, albumy z papieru lub kartonu,
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, szyldy z papieru lub
kartonu, 18 wyroby skórzane, teczki, paski skórzane, torby,
torebki, torby na sprzęt sportowy, portfele, walizki, portmonetki, etui na klucze, parasolki, parasole ogrodowe, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, naczynia, przybory kosmetyczne i toaletowe, naczynia z kartonu i papieru,
22 namioty, altany z tkanin, osłony przeciwdeszczowe z tkanin, 24 ręczniki, pledy, bielizna pościelowa, naszywki, tkaniny
z włókna szklanego do celów włókienniczych, koce wełniane, koce bawełniane, koce jedwabne, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chorągiewki z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, proporczyki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,, 25 odzież, bielizna osobista, kostiumy kąpielowe, koszulki, krawaty, szlafroki,
wyroby pończosznicze, skarpetki, nakrycia głowy, nauszniki,
paski, daszki przeciwsłoneczne, obuwie, obuwie sportowe,
odzież sportowa i treningowa, odzież z nadrukami reklamowymi, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne, zabawki, karty do gry, gry sportowe, gry elektroniczne, gry towarzyskie,
gry planszowe, gry karciane, 32 napoje bezalkoholowe, soki,
wody mineralne, 35 usługi reklamowe: wynajem miejsca
i czasu na ogłoszenia reklamowe, prowadzenie punktów
sprzedaży detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako
elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa
damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa,
kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, koszulki T-shirt, krawaty, chusteczki, szale, szaliki, czapki, czapki
z daszkiem, daszki, daszki przeciwsłoneczne, krzesełka, kubki,
kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki,
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, pokrowce
na telefony, portfele, portmonetki, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne,
samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki
do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, teczki, teczki
skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, biżuteria, uchwyty i taśmy z naniesionymi znakami towarowymi
i reklamowymi, akcesoria do telefonów komórkowych, nośniki danych, pióra świetlne, urządzenia do pisania po ekranie, okładki na dokumenty, wyroby skórzane, paski skórzane,
torby na sprzęt sportowy, walizki, etui na klucze, głośniki,
ozdoby świąteczne, nośniki pamięci, podkładki pod myszy
komputerowe, urządzenia peryferyjne i akcesoria do komputerów, urządzenia do odtwarzania i nagrywania dźwięku
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i obrazu, radia samochodowe, aparaty fotograficzne i akcesoria do aparatów fotograficznych, słuchawki, daszki - osłony
oczu, ubrania i akcesoria ochronne do uprawiania sportów,
gry komputerowe, software ładowalny, ładowarki, ładowarki
samochodowe do urządzeń telefonicznych i nawigacyjnych,
akcesoria do nawigacji samochodowej, głośniki, akcesoria
dla zwierząt, namioty, altany z tkanin, parasole ogrodowe,
osłony przeciwdeszczowe z tkanin, markizy, znaczki z logo,
39 usługi transportowe, przewóz towarów i osób, organizowanie podroży z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach
i pensjonatach, prowadzenie parkingów, 41 usługi w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów,
pokazów, nauczanie, szkolenie, prowadzenie treningów
w zakresie dyscyplin sportowych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi hotelarskie, gastronomiczne,
44 usługi medyczne, kosmetyczne, gabinetów odnowy biologicznej, fizykoterapii.
(210) 503367
(220) 2019 08 09
(731) LEGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Deyna
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, kosmetyki, środki
do pielęgnacji ciała i włosów, zapachy do wnętrz i samochodów, 9 urządzenia i przyrządy elektryczne, fotograficzne,
optyczne, kalkulatory, okulary przeciwsłoneczne, oprawki
do okularów, nośniki pamięci, podkładki pod myszy komputerowe, urządzenia peryferyjne i akcesoria do komputerów,
urządzenia do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu, radia samochodowe, aparaty fotograficzne i akcesoria
do aparatów fotograficznych, słuchawki, daszki - osłony
oczu, ubrania i akcesoria ochronne do uprawiania sportów,
gry komputerowe, software ładowalny, ładowarki, ładowarki
samochodowe do urządzeń telefonicznych, nawigacyjnych,
akcesoria do nawigacji samochodowej, głośniki, 14 breloczki, biżuteria, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,
zegarki, stopery, spinki do koszul, spinki do krawatów, metale
szlachetne, wyroby z metali szlachetnych, wyroby z metali
szlachetnych z kamieniami szlachetnymi, wpinki do odzieży
z naniesionymi znakami towarowymi, 16 torby i opakowania z folii, kalendarze, karty pocztowe, przybory do pisania,
czasopisma, książki, okładki na dokumenty, bloki [artykuły
papiernicze], zeszyty, opakowania kartonowe, opakowania
papierowe, torby papierowe, albumy z papieru lub kartonu,
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, szyldy z papieru lub
kartonu, 18 wyroby skórzane, teczki, paski skórzane, torby,
torebki, torby na sprzęt sportowy, portfele, walizki, portmonetki, etui na klucze, parasolki, parasole ogrodowe, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, naczynia, przybory kosmetyczne i toaletowe, naczynia z kartonu i papieru,
22 namioty, altany z tkanin, osłony przeciwdeszczowe z tkanin, 24 ręczniki, pledy, bielizna pościelowa, naszywki, tkaniny
z włókna szklanego do celów włókienniczych, koce wełniane, koce bawełniane, koce jedwabne, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chorągiewki z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, proporczyki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 odzież, bielizna
osobista, kostiumy kąpielowe, koszulki, krawaty, szlafroki,
wyroby pończosznicze, skarpetki, nakrycia głowy, nauszniki,
paski, daszki przeciwsłoneczne, obuwie, obuwie sportowe,
odzież sportowa i treningowa, odzież z nadrukami reklamowymi, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne, zabawki, karty do gry, gry sportowe, gry elektroniczne, gry towarzyskie,
gry planszowe, gry karciane, 32 napoje bezalkoholowe, soki,
wody mineralne, 35 usługi reklamowe: wynajem miejsca

Nr ZT49/2019

i czasu na ogłoszenia reklamowe. prowadzenie punktów
sprzedaży detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako
elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa
damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa,
kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, koszulki T-shirt, krawaty, chusteczki, szale, szaliki, czapki, czapki
z daszkiem, daszki, daszki przeciwsłoneczne, krzesełka, kubki,
kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki,
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, pokrowce
na telefony, portfele, portmonetki, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne,
samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki
do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, teczki, teczki
skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, biżuteria, uchwyty i taśmy z naniesionymi znakami towarowymi
i reklamowymi, akcesoria do telefonów komórkowych, nośniki danych, pióra świetlne, urządzenia do pisania po ekranie, okładki na dokumenty, wyroby skórzane, paski skórzane,
torby na sprzęt sportowy, walizki, etui na klucze, głośniki,
ozdoby świąteczne, nośniki pamięci, podkładki pod myszy
komputerowe, urządzenia peryferyjne i akcesoria do komputerów, urządzenia do odtwarzania i nagrywania dźwięku
i obrazu, radia samochodowe, aparaty fotograficzne i akcesoria do aparatów fotograficznych, słuchawki, daszki - osłony
oczu, ubrania i akcesoria ochronne do uprawiania sportów,
gry komputerowe, software ładowalny, ładowarki, ładowarki
samochodowe do urządzeń telefonicznych i nawigacyjnych,
akcesoria do nawigacji samochodowej, głośniki, akcesoria
dla zwierząt, namioty, altany z tkanin, parasole ogrodowe,
osłony przeciwdeszczowe z tkanin, markizy, znaczki z logo,
39 usługi transportowe, przewóz towarów i osób, organizowanie podroży z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach
i pensjonatach, prowadzenie parkingów, 41 usługi w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów,
pokazów, nauczanie, szkolenie, prowadzenie treningów
w zakresie dyscyplin sportowych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi hotelarskie, gastronomiczne,
44 usługi medyczne, kosmetyczne, gabinetów odnowy biologicznej, fizykoterapii.
503468
(220) 2019 08 14
DOLATA MARIA, Szamotuły; SZUKAŁA VIOLETTA,
Daszewice; SETKOWICZ MARCIN, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNTACO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, biurowe artykuły papiernicze,
bloczki do notowania, broszury, drukowane znaki papierowe, drukowane ulotki informacyjne, drukowany materiał
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promocyjny, kalendarze, katalogi, materiały drukowane, notesy, pióra i długopisy, plakaty reklamowe, ulotki reklamowe,
teczki (artykuły biurowe), wizytówki, 35 informacja marketingowa, kampanie marketingowe, marketing bezpośredni,
marketing internetowy, prezentowanie towarów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, reklama, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklamy online, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi
handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze smarami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie samochodowych płynów eksploatacyjnych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie samochodowych płynów eksploatacyjnych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
kosmetyków samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie chemii samochodowej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie chemii samochodowej.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

503481
(220) 2019 08 14
KOSECKI HIERONIM, Brusy
(znak słowno-graficzny)
KASZUBSKIE MIODY KOSECKI

(531) 03.01.14, 05.01.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 pyłek kwiatowy do celów spożywczych,
30 miód pszczeli, produkty spożywcze na bazie miodu zawarte w tej klasie, miksy miodowe, kit pszczeli spożywczy,
33 miody pitne, wódki miodowe, napoje alkoholowe na bazie miodu.
(210)
(731)
(540)
(540)

503528
(220) 2019 08 15
JARNOT TOMASZ EUGENIUSZ DEFT, Oświęcim
(znak słowno-graficzny)
AUTKA.PL

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej aut i części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej aut i części
samochodowych, 36 leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie leasingu samochodów,
świadczenie finansowych usług leasingowych, finansowanie zakupów leasingowych samochodów, finansowanie
zakupów w formie leasingu, pożyczki na zakup leasingowy,
udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, usługi
w zakresie finansowania zakupów na raty, usługi finansowania samochodów, finansowanie związane z samochodami,
usługi finansowe związane z handlem samochodowym,
doradztwo finansowe, informacje finansowe, usługi finansowe, opracowania finansowe, prognozy finansowe, oceny
finansowe, opieka finansowa, pomoc finansowa, finansowe
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usługi konsultingowe, skomputeryzowane usługi finansowe,
finansowanie zakupów, usługi konsultingu finansowego, organizowanie transakcji finansowych, przetwarzanie informacji finansowych, usługi płatności finansowych, pozyskiwanie
kapitału finansowego, zapewnianie finansowania handlu,
finansowanie zakupów na raty, usługi finansowe świadczone przez Internet, 37 usługi myjni pojazdów, udostępnianie
samoobsługowej myjni samochodowej, czyszczenie pojazdów, mycie pojazdów, polerowanie pojazdów, kompleksowe czyszczenie pojazdów, mycie pojazdów mechanicznych,
czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, usługi czyszczenia silnikowych pojazdów lądowych, odświeżanie lakieru samochodu,
wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów, udzielanie
informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia
samochodów, czyszczenia tapicerki, czyszczenie skór, usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, doradztwo dotyczące
naprawy pojazdów, dostarczanie informacji o naprawach
pojazdów, dostarczanie informacji o konserwacji pojazdów,
instalacja części zamiennych do pojazdów, instalowanie
części do pojazdów, konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych do transportu pasażerów, konserwacja i naprawa
pojazdów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych,
konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, konserwacja pojazdów, konserwacja pojazdów mechanicznych,
konserwacja samochodów, konserwacja, serwis, strojenie
i naprawa silników, kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy, kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem
konserwacji, ładowanie akumulatorów do pojazdów, nakładanie farb antykorozyjnych na pojazdy, naprawa ciężarówek,
naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz
silników pojazdów mechanicznych i części do nich, naprawa
i konserwacja pojazdów transportu publicznego, naprawa
i konserwacja pojazdów elektrycznych, naprawa i konserwacja układów chłodzenia w pojazdach mechanicznych, naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich,
naprawa karoserii samochodowych, naprawa kół, naprawa
przednich szyb, naprawa sprzęgieł do pojazdów lądowych,
naprawa układów hamulcowych do pojazdów, naprawa
układów zawieszenia do pojazdów, naprawa wykończenia
w pojazdach mechanicznych, naprawy i obsługa samochodów, naprawy przyczep, naprawy samochodów, organizowanie naprawy pojazdów, organizowanie wstawiania szyb
do wymiany w pojazdach, organizowanie wstawiania przednich szyb do wymiany w pojazdach, przebudowa chłodnic
pojazdów, przegląd pojazdów, przegląd samochodów, regeneracja silników pojazdów, regulacja silników, remont pojazdów, serwisowanie pojazdów dostawczych, smarowanie
pojazdów, smarowanie pojazdów drogowych, smarowanie
samochodów, strojenie silników samochodowych, udzielanie informacji związanych z naprawą pojazdów lądowych,
usługi awaryjnych napraw pojazdów, usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów silnikowych, usługi napraw awarii pojazdów,
usługi stacji naprawy pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów, usługi stacji obsługi samochodów, usługi warsztatów
naprawy pojazdów silnikowych, usługi warsztatów naprawy
pojazdów, usługi warsztatów samochodowych w zakresie
konserwacji pojazdów, usługi warsztatów w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych, usługi wymiany
oleju samochodowego, ustawianie zbieżności kół, wymiana
amortyzatorów, wymiana rur wydechowych, wyważanie kół,
wyważanie opon, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych,
regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, naprawa
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lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, usługi uszczelniania otworów
wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, instalacja alarmów, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych,
naprawa alarmów, naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, usługi w zakresie instalowania alarmów, konserwacja
i serwisowanie alarmów antywłamaniowych.
503650
(220) 2019 08 21
PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH
I PEDAGOGICZNYCH-BARTOSZ M. RADTKE, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINDSET Psychokognitywne Skale Efektywności
Zawodowej

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku i obrazu, w tym
płyty CD, DVD, BLUE-RAY oraz dyskietki, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, nośniki informacji, oprogramowanie komputerowe, cyfrowe lub analogowe nośniki do zapisu
dźwięków lub obrazów, urządzenia i przyrządy naukowe,
urządzenia i przyrządy dydaktyczne, 16 czasopisma, gazety,
książki, papierowe materiały dydaktyczne, publikacje drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym on-line, książek, gazet,
czasopism, artykułów piśmienniczych, pomocy naukowych
i edukacyjnych, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych,
41 edukacja i informacja o edukacji, organizowanie konkursów edukacyjnych, nauczanie, wydawanie gazet, książek,
czasopism oraz innych periodyków, wydawanie książek
i czasopism w postaci elektronicznej, wypożyczanie filmów,
publikacja elektroniczna on-line książek, gazet, czasopism
i innych periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, organizacja i przeprowadzanie szkoleń oraz konferencji o charakterze edukacyjnym.
503822
(220) 2019 08 27
ZAWADZKA HALINA HEXELINE, Łódź; HEXELINE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEXE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria z kamieni szlachetnych i półszlachetnych, sztuczna biżuteria, biżuteria
ze szkła sztrasowego, przedmioty biżuteryjne do ozdoby
odzieży, obuwia i nakryć głowy, spinki do mankietów, zapinki i szpilki do krawatów, zegarki oraz łańcuszki i bransolety
do zegarków, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach takie jak galanteria skórzana,
pasy i paski skórzane, rzemyki, portmonetki, portfele, portfele na karty wizytowe, kosmetyczki i kuferki na kosmetyki,
teczki, torby i torebki, walizki, walizy i torby podróżne, torby
na ubrania podróżne, komplety podróżne, parasolki, parasole i laski, wyroby rymarskie, 25 odzież, również w całości lub
w części ze skóry i futer, oraz następujące dodatki do odzieży:
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rękawiczki, mufki, pasy, paski, krawaty, muszki, szelki, apaszki,
chusty, szaliki, szale, chusty, kołnierze, w tym skórzane i z futer, etole, obuwie, nakrycia głowy.
(551) wspólne prawo ochronne
503823
(220) 2019 08 27
ZAWADZKA HALINA HEXELINE, Łódź; HEXELINE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEXE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria z kamieni szlachetnych i półszlachetnych, sztuczna biżuteria, biżuteria
ze szkła sztrasowego, przedmioty biżuteryjne do ozdoby
odzieży, obuwia i nakryć głowy, spinki do mankietów, zapinki i szpilki do krawatów, zegarki oraz łańcuszki i bransolety
do zegarków, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach takie jak galanteria skórzana,
pasy i paski skórzane, rzemyki, portmonetki, portfele, portfele na karty wizytowe, kosmetyczki i kuferki na kosmetyki,
teczki, torby i torebki, walizki, walizy i torby podróżne, torby
na ubrania podróżne, komplety podróżne, parasolki, parasole i laski, wyroby rymarskie, 25 odzież, również w całości lub
w części ze skóry i futer, oraz następujące dodatki do odzieży:
rękawiczki, mufki, pasy, paski, krawaty, muszki, szelki, apaszki,
chusty, szaliki, szale, chusty, kołnierze, w tym skórzane i z futer, etole, obuwie, nakrycia głowy.
(551) wspólne prawo ochronne
503867
(220) 2019 08 27
ZUZANNA BADURA-PIĘTAK, EDYTA WIECZOREK
KOSTES SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KOSTES
(510), (511) 25 odzież, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(210)
(731)

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

503887
(220) 2019 08 28
RETTER WŁADYSŁAW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
W. RETTER 112

(531) 18.04.11, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, kremy kosmetyczne,
mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, dezodoranty
osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy do ciała,
maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, toniki, żele, preparaty do kąpieli, preparaty do makijażu,
preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne,
perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane

Nr ZT49/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

płynami kosmetycznymi, mydła w kostce, w płynie, w żelu,
pasty, płyny, proszki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, preparaty do ciała o działaniu leczniczym, antyseptyki, preparaty do celów leczniczych, antybakteryjne
środki do mycia rąk, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, medyczne środki opatrunkowe, detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi i zwierząt,
żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych,
żywność dla niemowląt, guma do żucia do celów medycznych, herbaty lecznicze ziołowe, kleje do protez zębowych,
kompresy, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty do włosów, lecznicze preparaty do czyszczenia zębów,
maści do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, mleko w proszku dla niemowląt, mydła
antybakteryjne i dezynfekcyjne, płyny do płukania jamy
ustnej do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym, preparaty witaminowe, produkty uboczne z procesu obróbki
ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, sole wód mineralnych,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy
witaminowe w postaci plastrów, szampony lecznicze, środki do oczyszczania powietrza, środki przeciw poceniu stóp,
środki odkażające, środki wspomagające odchudzanie, zioła
lecznicze, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania ran,
stosowane w chirurgii.
(210)
(731)
(540)
(540)

503892
(220) 2019 08 28
WŁODARCZYK RENATA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
POLTOP

(531)

01.07.06, 01.07.12, 20.07.01, 20.07.02, 26.04.03, 26.04.07,
26.04.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów,
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce drukarskie,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły
sportowe i gimnastyczne me ujęte w innych klasach, ozdoby
choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(210) 503893
(220) 2019 08 28
(731) RETTER WŁADYSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) W. RETTER 211

(531) 18.04.11, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, kremy kosmetyczne,
mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, dezodoranty
osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy do ciała,
maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, toniki, żele, preparaty do kąpieli, preparaty do makijażu,
preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne,
perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, mydła w kostce, w płynie, w żelu,
pasty, płyny, proszki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, preparaty do ciała o działaniu leczniczym, antyseptyki, preparaty do celów leczniczych, antybakteryjne
środki do mycia rąk, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, medyczne środki opatrunkowe, detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi i zwierząt,
żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych,
żywność dla niemowląt, guma do żucia do celów medycznych, herbaty lecznicze ziołowe, kleje do protez zębowych,
kompresy, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty do włosów, lecznicze preparaty do czyszczenia zębów,
maści do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, mleko w proszku dla niemowląt, mydła
antybakteryjne i dezynfekcyjne, płyny do płukania jamy
ustnej do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym, preparaty witaminowe, produkty uboczne z procesu obróbki
ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, sole wód mineralnych,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy
witaminowe w postaci plastrów, szampony lecznicze, środki do oczyszczania powietrza, środki przeciw poceniu stóp,
środki odkażające, środki wspomagające odchudzanie, zioła
lecznicze, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania ran,
stosowane w chirurgii.
(210)
(731)
(540)
(540)

503900
(220) 2019 08 28
WITKOWSKI ARTUR, Białobrzegi
(znak słowno-graficzny)
Li Lu by Gosia
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(531) 05.03.06, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska, bielizna osobista.
503923
(220) 2019 08 28
CLIMA GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Clima Gold
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 11 aparaty i urządzenia grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne i chłodnicze w tym: centrale klimatyzacyjne
kompaktowe, sekcyjne, dachowe, nawiewno - wyciągowe
z układami odzysku ciepła i wymiennikami glikolowymi,
krzyżowymi lub obrotowymi, aparaty grzewczo - wentylacyjne, układy automatyki kontrolno - pomiarowej, kompaktowe układy zasilająco - regulacyjne czynnika grzewczego,
37 montaż instalacji wentylacyjnych, montaż urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczo - wentylacyjnych,
montaż automatyki z tego zakresu, nadzór, rozruch i regulacja instalacji, naprawa urządzeń, 42 usługi projektowo - konstrukcyjne z zakresu urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczo - wentylacyjnych, ekspertyzy, opinie, pomiary instalacji i urządzeń z zakresu wydajności, temperatury
i wilgotności powietrza, mocy wentylatora i poziomu mocy
akustycznej.
504014
(220) 2019 09 02
PANDA RAMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANDA RAMEN

(210)
(731)

Nr ZT49/2019

(catering), dostarczanie gotowych posiłków w ramach usług
gastronomicznych, usługi zaopatrzenia w żywność na zamówienie, usługi zaopatrzenia w żywność na zamówienie przy
wykorzystaniu systemów online, serwowanie dań na wynos,
usługi stałych placówek gastronomicznych, usługi lokali gastronomicznych obejmujących miejsca, w których można
coś zjeść na miejscu lub wziąć na wynos, usługi gastronomiczne świadczone w mobilnych punktach sprzedaży, usługi przygotowywania i serwowania potraw przygotowywanych przy kliencie, przygotowywanie i wydawanie posiłków,
obsługa zamówień telefonicznych związanych z usługami
zaopatrzenia w żywność, usługi doradcze, konsultacyjne dotyczące wymienionych usług, informacja o wymienionych
usługach, prowadzenie restauracji, barów, zajazdów, oberże,
karczmy, gospody, obsługa przyjęć okazjonalnych, catering,
obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw.
(210) 504020
(220) 2019 09 02
(731) Lincoln Global, Inc., City of Industry, US
(540) (znak słowny)
(540) MINIMAGSTER
(510), (511) 6 drut spawalniczy, drut lutowniczy, pręty metalowe do spawania i lutowania twardego, stopy metalu
zwykłego do spawania, lutowania i lutowania twardego,
7 elektrody spawalnicze, maszyny spawalnicze, maszyny
do spawania łukiem elektrycznym, generatory spawalnicze,
maszyny do spawania gazowego, maszyny do spawania napędzane silnikiem, maszyny do cięcia plazmowego, podajniki drutu spawalniczego, maszyny używane do spawania
i cięcia plazmowego, 9 kaski spawalnicze, okulary ochronne
do spawania, maski do twarzy do spawania, maski oddechowe do spawania i cięcia plazmowego, odzież ochronna
do spawania i cięcia plazmowego, rękawice spawalnicze,
odzież ognioodporna do spawania i cięcia plazmowego,
źródła zasilania inwerterowego dla maszyn spawalniczych,
źródła energii elektrycznej dla maszyn spawalniczych, transformatory i prostowniki dla maszyn spawalniczych.
504154
(220) 2019 09 05
CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ,
Grójec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO LUBIĘ pastylki pudrowe z sokami owocowymi
JEDNOŚĆ
(210)
(731)

(531) 03.01.15, 03.01.16, 11.03.05, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności handlowej, reklama, usługi w zakresie agencji importowo - eksportowych,
doradztwo handlowe, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej, usługi promocji
towarów dla osób trzecich, usługi w zakresie organizowania wystaw w celach handlowych, dystrybucja i kolportaż
i sprzedaż broszur reklamowych, gadżetów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, w tym ulotek, prospektów, druków,
katalogów, broszur, materiałów drukowanych, newsletterów,
usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi prowadzenia sprzedaży korespondencyjnej i sprzedaży z wykorzystaniem telekomunikacji i/lub stron internetowych wszelkich towarów spożywczych, potraw, bulionów i napojów
w tym alkoholowych oraz produktów rolnych, ogrodniczych
i leśnych świeżych jak również przerobionych na wszelkie
sposoby i przystosowanych do spożycia, 43 usługi gastronomiczne, przygotowanie dań żywnościowych, bulionów
i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem

(531) 26.01.14, 26.01.01, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze],
cukierki, słodycze [cukierki], karmelki [cukierki], nielecznicze
cukierki, wyroby cukiernicze, tabletki [wyroby cukiernicze],
pastylki [niemedyczne wyroby cukiernicze], nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], cukierki, batony i guma do żucia,
cukierki inne niż do celów medycznych, nielecznicze wyroby
cukiernicze w postaci pastylek, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, cukierki miętowe [inne niż do celów leczniczych], cukierek odświeżający oddech [słodycze], inny niż
do celów farmaceutycznych, pastylki miętowe [wyroby cukiernicze], inne niż do celów leczniczych.
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504163
(220) 2019 09 06
RED PHARMA LABORATORIES POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Stara Iwiczna; RED PHARMA HEALTHCARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stara Iwiczna; LAMBDA PHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stara Iwiczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Red Pharma Laboratories
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, aromaty, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
inne niż do celów medycznych, ekstrakty ziołowe do celów
kosmetycznych, kosmetyki do brwi, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kremy kosmetyczne, mydła, środki do czyszczenia zębów,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 5 antybiotyki,
antyseptyki, balsamiczne preparaty do celów medycznych,
balsamy do użytku medycznego, białkowe suplementy diety, biologiczne preparaty do celów medycznych, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne],
guma do żucia do celów medycznych, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, immunostymulanty, intymne preparaty nawilżające, kapsułki do celów farmaceutycznych, lecznicze płyny do włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze środki do czyszczenia zębów, leki wzmacniające, leki
dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki pomocnicze
[wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne,
leki wzmacniające, maści do celów farmaceutycznych, maści
do leczenia oparzeń słonecznych, materiały opatrunkowe,
medyczne, mineralne suplementy diety, mydła antybakteryjne, mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary
lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, narkotyki, narkotyki do celów medycznych, odżywcze suplementy diety, olejki lecznicze, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych,
płyny do celów farmaceutycznych, płyny do płukania jamy
ustnej do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów
medycznych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty
fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty witaminowe, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, szampony lecznicze, preparaty na hemoroidy, preparaty przeciw
oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, środki
nasenne, środki uspakajające, tabletki wspomagające odchudzanie, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, woda
termalna.
(551) wspólne prawo ochronne
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504167
(220) 2019 09 06
ENERON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENERON Stay always ON!
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 15.09.02
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny
do komputerów.
504170
(220) 2019 09 06
KANCELARIA PRAWNICZA IUSTITIA T.GODZIK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IUSTITIA KANCELARIA PRAWNICZA
T. Godzik & Wspólnicy Spółka komandytowa

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 45 usługi prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

504248
(220) 2019 09 09
TRIBAG SPÓŁKA AKCYJNA, Siewierz
(znak słowno-graficzny)
Jagoodka

(531) 29.01.15, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 05.07.09
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje],
35 usługi zarządzania sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, pomoc
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), 39 dostawa produktów spożywczych, 40 usługi
konserwacji żywności, 41 usługi klubowe, organizowanie
konferencji, organizowanie rozrywki, organizowanie balów,
43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi świadczone
przez bary bistro, organizowanie bankietów, usługi barowe,

32

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

kawiarnia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe,
restauracje z grillem, snack-bary, usługi snack-barów, bary
szybkiej obsługi [snack-bary].
(210) 504253
(220) 2019 09 09
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MARCYŚ
(510), (511) 29 margaryna, oleje spożywcze, tłuszcze jadalne, owoce w puszkach, warzywa w puszkach, placki ziemniaczane.
504336
(220) 2019 09 11
BEDNARSKA KATARZYNA ELŻBIETA MAL
COLLECTION, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.11.12
(510), (511) 14 biżuteria, 25 odzież damska i dziewczęca
tj: marynarki, spodnie, sukienki, spódnice, bluzki, koszule,
kurtki, żakiety, płaszcze, swetry, golfy, t-shirty, szorty, kombinezony, chusty, szaliki, czapki, rękawiczki, kaptury, nauszniki,
halki, kurtki pikowane, paski, odzież do spania, narzutki na ramiona, opaski na głowę, body, topy, odzież męska i chłopięca
tj: marynarki, spodnie, bluzki, koszule, kurtki, płaszcze, swetry,
golfy, t-shirty, szaliki, czapki, rękawiczki, odzież wierzchnia dla
mężczyzn, odzież tj: wodoodporna, gimnastyczna, treningowa, wełniana, jedwabna, kaszmirowa, tkana, jeansowa, wiatroszczelna, niemowlęca, skórzana, dzianinowa, do spania,
wstawki do odzieży, kieszenie do odzieży, odzież z imitacji
skóry, wojskowa z khaki, odzież wierzchnia dla dzieci.
504365
(220) 2019 09 12
BROVARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWY BROWAR POZNAŃ

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 07.11.25, 07.01.14
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, soki, woda mineralna,
woda stołowa, woda gazowana, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, 39 dystrybucja towarów, dystrybucja
wody, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie restauracji.
504389
(220) 2019 09 12
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT49/2019

(540) Ser Hawranus

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.25
(510), (511) 29 sery, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz
bezpośredniej serów, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych serów podpuszczkowych,
reklama za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, promowanie serów za pośrednictwem łączy telefonicznych i Internetu, usługi marketingowe,
usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

504404
(220) 2019 09 12
DRZEWICKI ADAM, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MaturaToBzdura

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 filmy wideo, oprogramowanie społecznościowe, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama online poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, 41 produkcja nagrań audio i wideo oraz produkcja multimedialna, publikowanie materiałów multimedialnych online, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, usługi edukacyjne, rozrywkowe.
504405
(220) 2019 09 12
DISTRIPARK.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) distripark.com TOPMEISTER
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 środki impregnujące do betonu, mieszanki
hydrofobowe, powłoki hydrofobowe [chemiczne, inne niż
farby] do kamieniarki, preparaty hydrofobowe [chemiczne],
mieszanki uodparniające na czynniki pogodowe [chemikalia] do impregnacji betonu, mieszanki chemiczne do impregnacji wodoodpornej, powłoki do impregnacji wodoodpornej [środki chemiczne], preparaty do impregnacji wodoodpornej [środki chemiczne], powłoki [chemiczne] do szkła,
środki chemiczne do impregnacji tekstyliów, futer, skóry,
włóknin i tkanin, apretury w postaci płynnej do impregnacji
wodoodpornej butów skórzanych, apretury do regeneracji
skóry butów [inne niż pasty do butów], impregnaty przeciw
plamom, preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty chemiczne do ochrony tkanin, preparaty
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chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, powłoki odporne na warunki atmosferyczne [chemiczne, inne niż farby], powłoki ochronne do odpychania
wody [chemiczne], 2 mieszanki powłokowe do konserwacji
betonu [farby lub oleje], preparaty powłokowe posiadające
właściwości hydrofobowe [farby lub oleje], oleje do konserwacji drewna, 3 środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, preparaty odtłuszczające do celów domowych,
preparaty do czyszczenia szkła, środki czyszczące do szkła,
ściereczka do wycierania szkła, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, nasączone ściereczki do polerowania,
ściereczki do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia,
środki do czyszczenia obuwia, pasty do butów, 5 dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, produkty dezodoryzujące
do użytku domowego, handlowego lub przemysłowego,
dezodoranty do butów, preparaty neutralizujące zapachy.
504412
(220) 2019 09 13
STOWARZYSZENIE IM. PROF. ZBIGNIEWA HOŁDY,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje, czasopisma, dzienniki, gazety, książki, broszury, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały informacyjne, plakaty,
przybory do pisania, artykuły piśmienne, papierowa bielizna
stołowa, papierowe kapelusze, czapki i daszki, teczki papierowe, bloczki karteczek samoprzylepnych, bloczki do pisania,
chorągiewki papierowe, kalendarze, kalendarze z kartkami
do zrywania, karty pocztowe, nalepki, naklejki, notatniki, obwoluty papierowe na dokumenty, segregatory, skoroszyty
na dokumenty, zeszyty, 35 badania opinii publicznej, monitorowanie, analiza i ocena działalności organów władzy publicznej, informacja o powyższych usługach, organizowanie
i zarządzanie zgromadzeniami obywateli, grup obywateli
i innych grup społecznych i zawodowych, organizacyjne
wspieranie badań naukowych oraz propagowanie wyników
ww. badań naukowych, usługi ekonomiczne, reklama, usługi
w zakresie promocji, promocja organizacji społecznych lub
idei społecznych, usługi w zakresie public relations, 41 nauczanie, kształcenie, szkolenia, organizowanie i prowadzenie
kongresów, konferencji, sympozjów, warsztatów, seminariów, szkoleń, imprez, spotkań i zjazdów, działalność kulturalna, działalność wydawnicza, publikowanie książek i innych
publikacji, publikowanie elektroniczne on-line, informacja
o powyższych usługach, 45 usługi prawne, ekspertyzy prawne, doradztwo i obsługa prawna, sporządzanie analiz, ekspertyz, opinii prawnych, przygotowywanie projektów aktów
prawnych, informacja o powyższych usługach.
(210)
(731)

504419
(220) 2019 09 13
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Konto miodem płynące
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, komputery i sprzęt peryferyjny do komputerów, dane zapisane
na nośnikach magnetycznych i optycznych, m.in. na taśmach, dyskach, dyskietkach, programy komputerowe, nośniki dźwięku i obrazu, magnetyczne i optyczne nośniki danych, karty kodowane magnetycznie do przechowywania
danych, wielofunkcyjne karty do usług finansowych, karty:
płatnicze/obciążeniowe, bankomatowe, czekowe, kredytowe, debetowe, elektroniczne urządzenia obsługiwane ręcz(210)
(731)
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nie do płacenia i przeliczania oraz przetwarzania osobistych
danych, karty bankomatowe ATM, karty dostępowe, zintegrowane karty chipowe oraz systemy dla ich wspomagania,
urządzenia i oprogramowanie bankomatowe ATM, czytniki
kart, oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania
usług finansowych i bankowych, usług zarządzania kontami
bankowymi, usług płatniczych, analiz finansowych i raportów finansowych, usług zarządzania finansowego i usług
informacyjnych dotyczących bankowości i finansów, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeszukiwanie
danych w zakresie zarządzania finansowego, publikacje,
magazyny, periodyki, broszury i ulotki - wszystkie w postaci elektronicznej zapisane na nośnikach magnetycznych
lub optycznych, 16 papier, drukowane artykuły papierowe
i materiały reklamowe, druki, materiały biurowe, gazety,
periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych, karty
foliowane z drukiem, zaproszenia papierowe, terminarze,
35 usługi świadczone w zakresie: prowadzenia rachunków,
prowadzenia ksiąg handlowych, przygotowywania list płac,
wycen gospodarczych, badania rynku i doradztwa biznesowego, reklamy, promocji oraz informacji na tych polach, publikowania materiałów reklamowych, informacji handlowej
i gospodarczej świadczone on-line z komputerowej bazy
danych, sieci komputerowej, globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, kompilacji ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w Internecie, zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego, kompilacji katalogów,
list adresowych, ogłoszeń reklamowych dla publikowania
w globalnych sieciach komputerowych lub w Internecie,
przydzielania przestrzeni na stronach internetowych w celu
reklamy towarów i usług, administrowania biznesem w celu
przeprowadzania sprzedaży poprzez Internet, planowania
biznesowego, analiz rynkowych, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania danych, doradztwa, konsultacji i informowania dotyczącego wszystkich w/w usług, 36 usługi
w zakresie: analiz finansowych, bankowości, bankowości
z dostępem bezpośrednim, prowadzenia banków oszczędnościowych, maklerstwa, maklerstwa giełdowego, notowań giełdowych, sponsorowania finansowego, świadczenia
usług finansowych w związku z likwidacją przedsiębiorstw,
prowadzenia operacji związanych z finansami takich jak:
operacje bankowe, wekslowe, dyskontowe, eurowalutowe, gospodarcze, księgowe, otwartego rynku, gotówkowe,
zamknięcia roku obrotowego, emisyjne, usługi w zakresie
inwestycji kapitałowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, weryfikacji czeków, operacji rozrachunkowych, doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego, kredytowania, kredytów
ratalnych, wydawania kart kredytowych, obsługi kart kredytowych, obsługi kart debetowych, lokat kapitałowych, emisji
bonów wartościowych, emisji czeków podróżnych, prowadzenia depozytów przedmiotów wartościowych, wykonywania wycen finansowych związanych z ubezpieczeniami,
bankowością nieruchomościami, usługi wymiany pieniędzy,
pośrednictwa w obrocie bankowym, usługi powiernicze,
usługi informacji finansowej, informacji ubezpieczeniowej,
zarządzania finansowego majątkiem, sporządzanie ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługiwanie funduszy inwestycyjnych, obsługa funduszy emerytalnych, usługi transferu elektronicznego środków finansowych, usługi w zakresie: umów
kredytowych, leasingu finansowego, udzielanie i obsługa
pożyczek pod zastaw, obsługa pożyczek pod zastaw hipoteczny, usługi finansowania pożyczek, prowadzenia ubezpieczeń na życie, prowadzenia kas oszczędnościowych,
usługi w zakresie tworzenia funduszy wzajemnych, usługi
świadczeń emerytalnych, usługi prowadzenia depozytów
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sejfowych, usługi w zakresie wyceny i obrotu numizmatykami, wszystkie uprzednio wymienione usługi świadczone także on-line, 41 usługi w zakresie: edukacji i szkolenia,
publikacji elektronicznych za pośrednictwem sieci on-line,
aranżacji i prowadzenia seminariów, kongresów, konferencji
i wystaw, edukacji i treningu w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycyjnej, publikowania materiałów drukowanych, periodyków,
nowości, magazynów, broszur i ulotek oraz innych tekstów
dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycji, usługi doradztwa, konsultacji
i informacyjne w zakresie przedmiotowym uprzednio wymienionym, usługi w zakresie organizacji wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych oraz organizacji imprez rozrywkowych, wydarzeń sportowych i kulturalnych.
504420
(220) 2019 09 13
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lokata miodem płynąca
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, komputery i sprzęt peryferyjny do komputerów, dane zapisane
na nośnikach magnetycznych i optycznych, m.in. na taśmach, dyskach, dyskietkach, programy komputerowe, nośniki dźwięku i obrazu, magnetyczne i optyczne nośniki danych, karty kodowane magnetycznie do przechowywania
danych, wielofunkcyjne karty do usług finansowych, karty:
płatnicze/obciążeniowe, bankomatowe, czekowe, kredytowe, debetowe, elektroniczne urządzenia obsługiwane ręcznie do płacenia i przeliczania oraz przetwarzania osobistych
danych, karty bankomatowe ATM, karty dostępowe, zintegrowane karty chipowe oraz systemy dla ich wspomagania,
urządzenia i oprogramowanie bankomatowe ATM, czytniki
kart, oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania
usług finansowych i bankowych, usług zarządzania kontami
bankowymi, usług płatniczych, analiz finansowych i raportów finansowych, usług zarządzania finansowego i usług
informacyjnych dotyczących bankowości i finansów, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeszukiwanie
danych w zakresie zarządzania finansowego, publikacje,
magazyny, periodyki, broszury i ulotki - wszystkie w postaci elektronicznej zapisane na nośnikach magnetycznych
lub optycznych, 16 papier, drukowane artykuły papierowe
i materiały reklamowe, druki, materiały biurowe, gazety,
periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych, karty
foliowane z drukiem, zaproszenia papierowe, terminarze,
35 usługi świadczone w zakresie: prowadzenia rachunków,
prowadzenia ksiąg handlowych, przygotowywania list płac,
wycen gospodarczych, badania rynku i doradztwa biznesowego, reklamy, promocji oraz informacji na tych polach, publikowania materiałów reklamowych, informacji handlowej
i gospodarczej świadczone on-line z komputerowej bazy
danych, sieci komputerowej, globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, kompilacji ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w Internecie, zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego, kompilacji katalogów,
list adresowych, ogłoszeń reklamowych dla publikowania
w globalnych sieciach komputerowych lub w Internecie,
przydzielania przestrzeni na stronach internetowych w celu
reklamy towarów i usług, administrowania biznesem w celu
przeprowadzania sprzedaży poprzez Internet, planowania
biznesowego, analiz rynkowych, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania danych, doradztwa, konsultacji i informowania dotyczącego wszystkich w/w usług, 36 usługi
(210)
(731)
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w zakresie: analiz finansowych, bankowości, bankowości
z dostępem bezpośrednim, prowadzenia banków oszczędnościowych, maklerstwa, maklerstwa giełdowego, notowań giełdowych, sponsorowania finansowego, świadczenia
usług finansowych w związku z likwidacją przedsiębiorstw,
prowadzenia operacji związanych z finansami takich jak:
operacje bankowe, wekslowe, dyskontowe, eurowalutowe, gospodarcze, księgowe, otwartego rynku, gotówkowe,
zamknięcia roku obrotowego, emisyjne, usługi w zakresie
inwestycji kapitałowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, weryfikacji czeków, operacji rozrachunkowych, doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego, kredytowania, kredytów
ratalnych, wydawania kart kredytowych, obsługi kart kredytowych, obsługi kart debetowych, lokat kapitałowych, emisji
bonów wartościowych, emisji czeków podróżnych, prowadzenia depozytów przedmiotów wartościowych, wykonywania wycen finansowych związanych z ubezpieczeniami,
bankowością nieruchomościami, usługi wymiany pieniędzy,
pośrednictwa w obrocie bankowym, usługi powiernicze,
usługi informacji finansowej, informacji ubezpieczeniowej,
zarządzania finansowego majątkiem, sporządzanie ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługiwanie funduszy inwestycyjnych, obsługa funduszy emerytalnych, usługi transferu elektronicznego środków finansowych, usługi w zakresie: umów
kredytowych, leasingu finansowego, udzielanie i obsługa
pożyczek pod zastaw, obsługa pożyczek pod zastaw hipoteczny, usługi finansowania pożyczek, prowadzenia ubezpieczeń na życie, prowadzenia kas oszczędnościowych,
usługi w zakresie tworzenia funduszy wzajemnych, usługi
świadczeń emerytalnych, usługi prowadzenia depozytów
sejfowych, usługi w zakresie wyceny i obrotu numizmatykami, wszystkie uprzednio wymienione usługi świadczone także on-line, 41 usługi w zakresie: edukacji i szkolenia,
publikacji elektronicznych za pośrednictwem sieci on-line,
aranżacji i prowadzenia seminariów, kongresów, konferencji
i wystaw, edukacji i treningu w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycyjnej, publikowania materiałów drukowanych, periodyków,
nowości, magazynów, broszur i ulotek oraz innych tekstów
dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycji, usługi doradztwa, konsultacji
i informacyjne w zakresie przedmiotowym uprzednio wymienionym, usługi w zakresie organizacji wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych oraz organizacji imprez rozrywkowych, wydarzeń sportowych i kulturalnych.
504421
(220) 2019 09 13
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Konto pełne zieleni
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, komputery i sprzęt peryferyjny do komputerów, dane zapisane
na nośnikach magnetycznych i optycznych, m.in. na taśmach, dyskach, dyskietkach, programy komputerowe, nośniki dźwięku i obrazu, magnetyczne i optyczne nośniki danych, karty kodowane magnetycznie do przechowywania
danych, wielofunkcyjne karty do usług finansowych, karty:
płatnicze/obciążeniowe, bankomatowe, czekowe, kredytowe, debetowe, elektroniczne urządzenia obsługiwane ręcznie do płacenia i przeliczania oraz przetwarzania osobistych
danych, karty bankomatowe ATM, karty dostępowe, zintegrowane karty chipowe oraz systemy dla ich wspomagania,
urządzenia i oprogramowanie bankomatowe ATM, czytniki
kart, oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania
(210)
(731)
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usług finansowych i bankowych, usług zarządzania kontami
bankowymi, usług płatniczych, analiz finansowych i raportów finansowych, usług zarządzania finansowego i usług
informacyjnych dotyczących bankowości i finansów, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeszukiwanie
danych w zakresie zarządzania finansowego, publikacje,
magazyny, periodyki, broszury i ulotki - wszystkie w postaci elektronicznej zapisane na nośnikach magnetycznych
lub optycznych, 16 papier, drukowane artykuły papierowe
i materiały reklamowe, druki, materiały biurowe, gazety,
periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych, karty
foliowane z drukiem, zaproszenia papierowe, terminarze,
35 usługi świadczone w zakresie: prowadzenia rachunków,
prowadzenia ksiąg handlowych, przygotowywania list płac,
wycen gospodarczych, badania rynku i doradztwa biznesowego, reklamy, promocji oraz informacji na tych polach, publikowania materiałów reklamowych, informacji handlowej
i gospodarczej świadczone on-line z komputerowej bazy
danych, sieci komputerowej, globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, kompilacji ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w Internecie, zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego, kompilacji katalogów,
list adresowych, ogłoszeń reklamowych dla publikowania
w globalnych sieciach komputerowych lub w Internecie,
przydzielania przestrzeni na stronach internetowych w celu
reklamy towarów i usług, administrowania biznesem w celu
przeprowadzania sprzedaży poprzez Internet, planowania
biznesowego, analiz rynkowych, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania danych, doradztwa, konsultacji i informowania dotyczącego wszystkich w/w usług, 36 usługi
w zakresie: analiz finansowych, bankowości, bankowości
z dostępem bezpośrednim, prowadzenia banków oszczędnościowych, maklerstwa, maklerstwa giełdowego, notowań giełdowych, sponsorowania finansowego, świadczenia
usług finansowych w związku z likwidacją przedsiębiorstw,
prowadzenia operacji związanych z finansami takich jak:
operacje bankowe, wekslowe, dyskontowe, eurowalutowe, gospodarcze, księgowe, otwartego rynku, gotówkowe,
zamknięcia roku obrotowego, emisyjne, usługi w zakresie
inwestycji kapitałowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, weryfikacji czeków, operacji rozrachunkowych, doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego, kredytowania, kredytów
ratalnych, wydawania kart kredytowych, obsługi kart kredytowych, obsługi kart debetowych, lokat kapitałowych, emisji
bonów wartościowych, emisji czeków podróżnych, prowadzenia depozytów przedmiotów wartościowych, wykonywania wycen finansowych związanych z ubezpieczeniami,
bankowością nieruchomościami, usługi wymiany pieniędzy,
pośrednictwa w obrocie bankowym, usługi powiernicze,
usługi informacji finansowej, informacji ubezpieczeniowej,
zarządzania finansowego majątkiem, sporządzanie ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługiwanie funduszy inwestycyjnych, obsługa funduszy emerytalnych, usługi transferu elektronicznego środków finansowych, usługi w zakresie: umów
kredytowych, leasingu finansowego, udzielanie i obsługa
pożyczek pod zastaw, obsługa pożyczek pod zastaw hipoteczny, usługi finansowania pożyczek, prowadzenia ubezpieczeń na życie, prowadzenia kas oszczędnościowych,
usługi w zakresie tworzenia funduszy wzajemnych, usługi
świadczeń emerytalnych, usługi prowadzenia depozytów
sejfowych, usługi w zakresie wyceny i obrotu numizmatykami, wszystkie uprzednio wymienione usługi świadczone także on-line, 41 usługi w zakresie: edukacji i szkolenia,
publikacji elektronicznych za pośrednictwem sieci on-line,
aranżacji i prowadzenia seminariów, kongresów, konferencji
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i wystaw, edukacji i treningu w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycyjnej, publikowania materiałów drukowanych, periodyków,
nowości, magazynów, broszur i ulotek oraz innych tekstów
dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycji, usługi doradztwa, konsultacji
i informacyjne w zakresie przedmiotowym uprzednio wymienionym, usługi w zakresie organizacji wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych oraz organizacji imprez rozrywkowych, wydarzeń sportowych i kulturalnych.
504423
(220) 2019 09 13
ALMIG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALMiG Compressor Systems
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 7 sprężarki i kompresory powietrza, sprężarki
i kompresory powietrza śrubowe, tłokowe, wysokociśnieniowe, turbosprężarki, zbiorniki ciśnieniowe sprężonego powietrza, separatory cyklonowe, separatory kondensatu, filtry
powietrza zawarte w tej klasie, odpylacze powietrza, części
i akcesoria do wyżej wymienionych towarów zawarte w tej
klasie, 11 osuszacze sprężonego powietrza, zbiorniki ciśnieniowe wody, filtry powietrza zawarte w tej klasie, separatory
do oczyszczania powietrza i gazu, elektrostatyczne odpylacze do oczyszczania powietrza, części i akcesoria do wyżej
wymienionych towarów zawarte w tej klasie, 37 usługi naprawy, serwisu, konserwacji i wynajmu sprężarek i kompresorów powietrza, urządzeń do osuszania, filtracji i odpylania
powietrza, separatorów powietrza i gazu oraz części i akcesoriów do wyżej wymienionych towarów, 42 doradztwo
techniczne w zakresie urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza i jego uzdatniania, urządzeń do osuszania,
oczyszczania, filtracji i odpylania powietrza.
504424
(220) 2019 09 13
ALMIG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALMiG
(510), (511) 7 sprężarki i kompresory powietrza, sprężarki
i kompresory powietrza śrubowe, tłokowe, wysokociśnieniowe, turbosprężarki, zbiorniki ciśnieniowe sprężonego powietrza, separatory cyklonowe, separatory kondensatu, filtry
powietrza zawarte w tej klasie, odpylacze powietrza, części
i akcesoria do wyżej wymienionych towarów zawarte w tej
klasie, 11 osuszacze sprężonego powietrza, zbiorniki ciśnieniowe wody, filtry powietrza zawarte w tej klasie, separatory
do oczyszczania powietrza i gazu, elektrostatyczne odpylacze do oczyszczania powietrza, części i akcesoria do wyżej
wymienionych towarów zawarte w tej klasie, 37 usługi naprawy, serwisu, konserwacji i wynajmu sprężarek i kompresorów powietrza, urządzeń do osuszania, filtracji i odpylania
powietrza, separatorów powietrza i gazu oraz części i akcesoriów do wyżej wymienionych towarów, 42 doradztwo
techniczne w zakresie urządzeń do wytwarzania sprężonego
powietrza i jego uzdatniania, urządzeń do osuszania, oczyszczania, filtracji i odpylania powietrza.
(210)
(731)
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504425
(220) 2019 09 13
FRISOR FRANCHISE (CWLL „FRISOR FRANCHISE”),
Kijów, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FF FRISOR
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.01.15
(510), (511) 44 usługi męskich salonów fryzjerskich.
(210) 504431
(220) 2019 09 13
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ENERGA OZE
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych,
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 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 kontrahentów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć
gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, planowanie, koordynowanie i kontrola przebiegu projektów ekonomicznych,
strategicznych i marketingowych w przedsiębiorstwach,
usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo
pracy, usługi w zakresie działalności rachunkowej i księgowej, 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, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
36 usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo
finansowe i ubezpieczeniowe, usługi wyceny mienia i majątku, sponsorowanie finansowe, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne i wspieranie kultury, 37 usługi budowlano-remontowe, budownictwo specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, informacja budowlana, nadzór budowlany,
usługi w zakresie instalacji, konserwacji oraz napraw maszyn
i urządzeń, usługi w zakresie obsługi pojazdów, 38 emisja
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programów telewizyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie informacji za pomocą Internetu i sieci komputerowych
oraz innych środków komunikacji, poczta elektroniczna,
usługi w zakresie udostępniania i komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych, usługi w zakresie prowadzenia,
administrowania i udostępniania internetowych list i for dyskusyjnych, ogłoszenia elektroniczne, usługi telekomunikacyjne, wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych oraz
urządzeń do przesyłania informacji, 39 usługi w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej, usługi transportowe, wynajmowanie pojazdów i miejsc parkingowych, magazynowanie elektronicznych nośników danych i/lub dokumentów,
40 usługi w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, usługi
w zakresie obróbki mechanicznej, cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw sztucznych, usługi w zakresie obróbki i przetwarzania materiałów niebezpiecznych i odpadów
przemysłowych, recykling odpadków i odpadów, 41 usługi
edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, 42 prace badawczo-rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu
komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz
danych dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, konwersja danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną,
odzyskiwanie danych, doradztwo budowlane, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, 43 usługi w zakresie
tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie mieszkań
i pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 usługi
medyczne w pełnym zakresie, usługi w zakresie higieny i troski o urodę istot ludzkich, 45 usługi w zakresie monitoringu
systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

504432
(220) 2019 09 13
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
Energa OZE

(531) 24.15.01, 24.15.13, 26.01.05, 01.15.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych,
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 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 kontrahentów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i za-
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wieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć
gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, planowanie, koordynowanie i kontrola przebiegu projektów ekonomicznych,
strategicznych i marketingowych w przedsiębiorstwach,
usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo
pracy, usługi w zakresie działalności rachunkowej i księgowej, 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, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
36 usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo
finansowe i ubezpieczeniowe, usługi wyceny mienia i majątku, sponsorowanie finansowe, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne i wspieranie kultury, 37 usługi budowlano-remontowe, budownictwo specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, informacja budowlana, nadzór budowlany,
usługi w zakresie instalacji, konserwacji oraz napraw maszyn
i urządzeń, usługi w zakresie obsługi pojazdów, 38 emisja
programów telewizyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie informacji za pomocą Internetu i sieci komputerowych
oraz innych środków komunikacji, poczta elektroniczna,
usługi w zakresie udostępniania i komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych, usługi w zakresie prowadzenia,
administrowania i udostępniania internetowych list i for dyskusyjnych, ogłoszenia elektroniczne, usługi telekomunikacyjne, wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych oraz
urządzeń do przesyłania informacji, 39 usługi w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej, usługi transportowe, wynajmowanie pojazdów i miejsc parkingowych, magazynowanie elektronicznych nośników danych i/lub dokumentów,
40 usługi w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, usługi
w zakresie obróbki mechanicznej, cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw sztucznych, usługi w zakresie obróbki i przetwarzania materiałów niebezpiecznych i odpadów
przemysłowych, recykling odpadków i odpadów, 41 usługi
edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, 42 prace badawczo-rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu
komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz
danych dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, konwersja danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną,
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odzyskiwanie danych, doradztwo budowlane, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, 43 usługi w zakresie
tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie mieszkań
i pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 usługi
medyczne w pełnym zakresie, usługi w zakresie higieny i troski o urodę istot ludzkich, 45 usługi w zakresie monitoringu
systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

504434
(220) 2019 09 13
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
Energa OZE

(531) 01.15.23, 24.15.01, 24.15.13, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych,
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 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 kontrahentów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarcze], prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarcze], przedsięwzięć
gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, planowanie, koordynowanie i kontrola przebiegu projektów ekonomicznych,
strategicznych i marketingowych w przedsiębiorstwach,
usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo
pracy, usługi w zakresie działalności rachunkowe] i księgowej, 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, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
36 usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo
finansowe i ubezpieczeniowe, usługi wyceny mienia i majątku, sponsorowanie finansowe, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne i wspieranie kultury, 37 usługi budowlano-remontowe, budownictwo specjalistyczne, usługi in-
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stalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, informacja budowlana, nadzór budowlany,
usługi w zakresie instalacji, konserwacji oraz napraw maszyn
i urządzeń, usługi w zakresie obsługi pojazdów, 38 emisja
programów telewizyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie informacji za pomocą Internetu i sieci komputerowych
oraz innych środków komunikacji, poczta elektroniczna,
usługi w zakresie udostępniania i komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych, usługi w zakresie prowadzenia,
administrowania i udostępniania internetowych list i for dyskusyjnych, ogłoszenia elektroniczne, usługi telekomunikacyjne, wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnycli oraz
urządzeń do przesyłania informacji, 39 usługi w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej, usługi transportowe, wynajmowanie pojazdów i miejsc parkingowych, magazynowanie elektronicznych nośników danych i/lub dokumentów,
40 usługi w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, usługi
w zakresie obróbki mechanicznej, cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw sztucznych, usługi w zakresie obróbki i przetwarzania materiałów niebezpiecznych i odpadów
przemysłowych, recykling odpadków i odpadów, 41 usługi
edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, 42 prace badawczo-rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu
komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz
danych dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, konwersja danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną,
odzyskiwanie danych, doradztwo budowlane, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, 43 usługi w zakresie
tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie mieszkań
i pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 usługi
medyczne w pełnym zakresie, usługi w zakresie higieny i troski o urodę istot ludzkich, 45 usługi w zakresie monitoringu
systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

504446
(220) 2019 09 13
FUNDACJA ZWOLNIENI Z TEORII, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SOCIAL WOLVES

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.16
(510), (511) 38 telekomunikacja, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(210) 504452
(220) 2019 09 13
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) K PRODUCENCI KREATYWNI zpr media

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, produkcja
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja
materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów
reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, przygotowywanie audiowizualnych
prezentacji do użytku w reklamie, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie
reklam, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz
osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie reklam
zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie
kampanii reklamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich, reklama, reklama i marketing, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, reklama w Internecie dla osób trzecich,
reklama zewnętrzna, reklamy kinowe, reklamy online, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reprodukcja materiału
reklamowego, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi
reklamowe, promocyjne i public relations, zawieranie umów
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 41 doradztwo w zakresie
produkcji filmów i muzyki, edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo, usługi studiów nagrań w zakresie wideo, edycja
zdjęć, fotografia, mikrofilmowanie dla osób trzecich, montaż
filmów, montaż wideo, prezentacja nagrań wideo, produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów animowanych,
produkcja filmów dla telewizji, produkcja filmów na płytach
DVD i CD-ROM, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych,
produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów
w celach rozrywkowych, produkcja filmów wideo, produkcja
filmów wideo i DVD, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja i prezentacja programów radiowych, produkcja konkursów talentów, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna,
produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja nagrań
audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań wideo, produkcja nagrań wzorcowych [master], produkcja prezentacji audiowizualnych,
produkcja przedstawień i filmów, produkcja rozrywki audio,
produkcja szkoleniowych filmów wideo, realizacja filmów
w studiach, udostępnianie multimedialnych programów
rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udostępnianie
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej,
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usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, usługi nagrywania i produkcji audio,
świadczenie usług w zakresie automatycznego nagrywania
wideo, usługi produkcji filmów, usługi w zakresie nagrań,
usługi w zakresie nagrań audio i wideo, usługi w zakresie
nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych,
usługi w zakresie nagrań wideo, usługi w zakresie obróbki
poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów,
usługi w zakresie produkcji filmów kinematograficznych,
usługi w zakresie produkcji filmów wideo, usługi w zakresie
produkcji programów radiowych, usługi w zakresie nagrań
dźwiękowych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo, usługi związane z produkcją rozrywki
w formie filmów, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie konkursów, rozrywka filmowa.
(210)
(731)
(540)
(540)

504454
(220) 2019 09 13
ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
K PRODUCENCI KREATYWNI zpr media

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, produkcja
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja
materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów
reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, przygotowywanie audiowizualnych
prezentacji do użytku w reklamie, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie
reklam, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz
osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie reklam
zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie
kampanii reklamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich, reklama, reklama i marketing, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, reklama w Internecie dla osób trzecich,
reklama zewnętrzna, reklamy kinowe, reklamy online, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reprodukcja materiału
reklamowego, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi
reklamowe, promocyjne i public relations, zawieranie umów
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowa-
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dzanie wydarzeń marketingowych, 41 doradztwo w zakresie
produkcji filmów i muzyki, edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo, usługi studiów nagrań w zakresie wideo, edycja
zdjęć, fotografia, mikrofilmowanie dla osób trzecich, montaż
filmów, montaż wideo, prezentacja nagrań wideo, produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów animowanych,
produkcja filmów dla telewizji, produkcja filmów na płytach
DVD i CD-ROM, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych,
produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów
w celach rozrywkowych, produkcja filmów wideo, produkcja
filmów wideo i DVD, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja i prezentacja programów radiowych, produkcja konkursów talentów, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna,
produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja nagrań
audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań wideo, produkcja nagrań wzorcowych [master], produkcja prezentacji audiowizualnych,
produkcja przedstawień i filmów, produkcja rozrywki audio,
produkcja szkoleniowych filmów wideo, realizacja filmów
w studiach, udostępnianie multimedialnych programów
rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udostępnianie
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej,
usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, usługi nagrywania i produkcji audio,
świadczenie usług w zakresie automatycznego nagrywania
wideo, usługi produkcji filmów, usługi w zakresie nagrań,
usługi w zakresie nagrań audio i wideo, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi
w zakresie nagrań wideo, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, usługi w zakresie produkcji filmów kinematograficznych, usługi
w zakresie produkcji filmów wideo, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki
wideo, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo, usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych,
organizowanie konkursów, rozrywka filmowa.
504455
(220) 2019 09 13
KAVKA JEVELRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) maybeme
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, biżuteria komórkowa, biżuteria ze szkła trasowanego, bransoletki [biżuteria],
bransoletki do zegarków, breloczki do kluczy - ozdobne, breloczki [biżuteria], broszki [biżuteria], chronografy [zegarki],
etui na zegarki, kamienie półszlachetne, kolczyki, łańcuszki
do zegarków, łańcuszki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], obrączki [biżuteria], ozdoby [biżuteria].
(210)
(731)

504459
(220) 2019 09 14
DACHPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DACHPOL DACHY ZE STALI
(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 6 blachodachówki metalowe, pokrycia dachowe metalowe, metalowe elementy dachowe, metalowe
panele dachowe, metalowe płyty dachowe, okładzinowe
panele metalowe do pokrywania dachów, 19 materiały
niemetalowe do użytku w budownictwie, dachówki niemetalowe, ceramiczne, cementowe, gonty niemetalowe,
bitumiczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym przez
Internet: blachodachówek metalowych, pokryć dachowych
metalowych, metalowych elementów dachowych, metalowych paneli dachowych, metalowych płyt dachowych,
okładzinowych paneli metalowych do pokrywania dachów,
materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, dachówek niemetalowych, ceramicznych i cementowych, gontów niemetalowych i bitumicznych.
504466
(220) 2019 09 16
KILIAN MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE
CUKIERNIA KRÓLEWSKA, Radom
(540) (znak słowny)
(540) Bezoletka
(510), (511) 30 bezy.
(210)
(731)

(210) 504495
(220) 2019 09 16
(731) KELER MACIEJ, Tarnowa Łąka
(540) (znak słowny)
(540) Moza
(510), (511) 21 przybory i akcesoria kuchenne oraz artykuły gospodarstwa domowego (nie z metali szlachetnych ani
pokrytych nimi), wyroby szklane, porcelana i wyroby ceramiczne z kamionki białej : garnki, butelki, cukiernice, czajniki,
dzbanki, mleczniki, filiżanki ze spodkami, czarki, kokilki, kufle,
kubki, solniczki, maselnice, miski, owocarki, pojemniki, półmiski, salaterki, rondelki, serwetniki barszczówki, bulionówki,
imbryki, jajeczniki, bigośnice, wazy, talerze, sosjerki, chlebaki,
wyroby z kamionki dekoracyjnej: wazy, dzbany, bibeloty, popielnice, świeczniki kamionkowe, postumenty (pod wazony,
misy ogrodowe), misy ogrodowe, osłony do doniczek, konewki, donice, doniczki, wyroby ze szkła: szkło domowe, kufle do piwa, świeczniki, nakrycia na naczynia, karafki, szklanki
do picia, naczynia do picia, szklane misy, szklane korki, szkło
(pojemniki), malowane szklane naczynia, kielichy, dzbanki,
salaterki, statuetki, cukiernice, zastawa stołowa, naczynia
do chłodzenia wina, popielniczki, kubki, naczynia na cukier,
wiaderka do kostek lodu, talerze do ciasta, talerze, wazony,
dzieła sztuki ze szkła, 35 importowe, eksportowe i handlowe usługi pośrednictwa związane ze sprzedażą oraz usługi
sprzedaży w tym wysyłkowej, artykułów gospodarstwa domowego oraz przyborów i akcesoriów kuchennych, m.in.
ze szkła, porcelany i wyrobów ceramicznych, tekstyliów
i wyrobów włókienniczych świadczone także online, usługi
informacyjne i poradnictwo handlowe w zakresie artykułów
gospodarstwa domowego oraz przyborów i akcesoriów kuchennych.
(210) 504514
(220) 2019 09 16
(731) GIERMAZIAK TOMASZ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ORTHO CLUB
(510), (511) 3 środki do mycia i czyszczenia zębów, pasty
do zębów, środki do higieny jamy ustnej, płyny do płukania
jamy ustnej nie do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia protez stomatologicznych, 5 płyny i inne preparaty
oraz środki do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych,
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preparaty, surowce i artykuły dentystyczne, lakiery, żywice,
kompozyty, stopy, kleje i cementy do celów dentystycznych,
materiały ścierne, wiążące, porcelanowe i ceramiczne do celów dentystycznych, materiały do plombowania i wypełniania zębów, 7 drukarki 3D do użytku medycznego, 9 aplikacje
na smartfony, komputery, monitory, programy komputerowe do zastosowań medycznych, programy komputerowe
do obsługi gabinetów i przychodni lekarskich, programy
komputerowe do obsługi księgowej, 10 aparatura i instrumenty medyczne i dentystyczne, aparaty ortodontyczne,
elastomery ortodontyczne, fotele lekarskie i dentystyczne,
implanty dentystyczne, klamry ortodontyczne, lampy dentystyczne, łuki ortodontyczne, meble do użytku dentystycznego, urządzenia, przyrządy i przybory dentystyczne, protezy dentystyczne, przyrządy i narzędzia ortodontyczne, rurki
i pierścienie ortodontyczne, skanery do użytku medycznego, wiertła dentystyczne, zamki ortodontyczne, 21 artykuły
do czyszczenia zębów, w szczególności: szczoteczki do zębów, elektryczne szczoteczki do zębów, futerały, pojemniki,
stojaki i uchwyty na szczoteczki do zębów, nici dentystyczne.
504642
(220) 2019 09 20
COTE AZUR PARFUM DANIEL SPÓŁKA JAWNA,
Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) ELIXIR COTE AZUR
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne.
(210)
(731)

504678
(220) 2019 09 20
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(554) (znak przestrzenny)
(540) J

(210)
(731)

(531) 19.07.01, 19.07.09, 27.05.21
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane,
wody sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje
owocowe, napoje owocowe gazowane i niegazowane, syropy, piwo.
504701
(220) 2019 09 21
FABRYKA MATERACY JANPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSQUO

(210)
(731)
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(531) 24.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, łóżka, stelaże, poduszki, poduszki profilowane, materace łóżkowe, materace łóżkowe o złożonej,
warstwowej konstrukcji, materace: na stelażu, składane, hotelowe, dziecięce, bonelowe, kieszeniowe, posłaniowe, z użyciem elementów metalowych, z tworzyw sztucznych, z surowców naturalnych, drobne wyroby z tworzyw sztucznych
jako elementy konstrukcyjne materacy i wyposażenia łóżek,
stelaży i mebli nie ujęte w innych klasach, 24 tekstylne: ochraniacze, koperty, nakładki i pokrowce na materace, 35 zgromadzenie w hurtowni i sklepie materacy, poduszek, łóżek, stelaży
umożliwiające ich swobodne oglądanie, wybór i zakup przez
odbiorców hurtowych lub przez konsumentów.
504712
(220) 2019 09 23
FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED
ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) solis
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 lampy do sal operacyjnych i sal zabiegowych,
bakteriobójcze urządzenia przepływowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

504729
(220) 2019 09 23
LASEK ZBISŁAW, Mysłowice
(znak słowno-graficzny)
MINUTOR

(531) 03.05.07, 03.05.24, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 26.05.06
(510), (511) 7 tłoki do cylindrów, czopy jako części maszyn,
dławnice jako części maszyn, fartuchy ochronne maszyn,
głowice cylindrów do silników, głowice wiertnicze jako części maszyn, maszyny dla górnictwa, świdry górnicze, okładziny hamulcowe inne niż do pojazdów, koła maszyn, pasy
do kół pasowych, koła zamachowe maszynowe, zespoły kół
zębatych maszynowych, kozły łożyskowe do maszyn, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, noże
jako części maszyn, osie do maszyn, osłony maszyn, instalacje do przesiewania, separatory, maszyny do sortowania dla
przemysłu, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła stałe inne niż do pojazdów lądowych, stoły do maszyn,
przenośniki taśmowe, tłumiki wydechu do silników, transportery pneumatyczne, sprzęgła stałe do wałów, wały transmisyjne inne niż do pojazdów lądowych, separatory wody,
wrębiarki do węgla, urządzenia transportowe do załadunku
i wyładunku, przesiewacze żużlu, 37 instalowanie i naprawy
urządzeń elektrycznych, roboty wydobywcze w górnictwie,
usługi hydrauliczne, malowanie, instalowanie, konserwowanie i naprawy maszyn, nitowanie, konserwowanie i naprawy
palników, usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie,
naprawy pomp, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, usługi eksploatacji kamieniołomów,
roboty wydobywcze jako górnictwo, usługi stoczniowe,
39 wynajem łodzi, 42 badania geologiczne, poszukiwania
geologiczne, usługi inżynieryjne.
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504745
(220) 2019 09 23
BROS CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bc BROSS CONTROL AUTOMATION SYSTEMS
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 roboty do użytku przemysłowego, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny do uszczelniania krawędzi do użytku przemysłowego, prasy [maszyny
przemysłowe], prasy [maszyny do celów przemysłowych],
przenośniki przemysłowe, roboty przemysłowe, 9 instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej,
oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi,
oprogramowanie przemysłowe, sprzęt komputerowy, oprogramowanie sprzętowe, 37 naprawa sprzętu elektrycznego,
naprawa maszyn i sprzętu do obróbki metali, instalacja maszyn przemysłowych, konserwacja instalacji przemysłowych,
konserwacja maszyn przemysłowych, naprawa maszyn przemysłowych, odnawianie maszyn przemysłowych, montaż
instalacji przemysłowych, 42 inżynieria mechaniczna, inżynieria oprogramowania, inżynieria komputerowa, inżynieria
techniczna, inżynieria (prace inżynieryjne), inżynieria oprogramowania komputerowego, badania nad procesami przemysłowymi, badania naukowe i przemysłowe, komputerowy
sprzęt (doradztwo w zakresie -), badania w dziedzinie sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją
procesów przemysłowych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania sprzętowego, usługi doradcze w zakresie
sprzętu komputerowego, badania związane z opracowywaniem sprzętu komputerowego, usługi badawczo - rozwojowe dotyczące sprzętu komputerowego, konfiguracja sprzętu
komputerowego za pomocą oprogramowania, projektowanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego,
opracowywanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, usługi w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, projektowanie i opracowywanie systemów oprogramowania sprzętowego, usługi doradcze w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, profesjonalne usługi doradcze
w zakresie sprzętu komputerowego, badania i doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, projektowanie i opracowywanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, udzielanie porad technicznych
związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, projektowanie maszyn przemysłowych, doradztwo
w zakresie badań przemysłowych, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, opracowywanie maszyn przemysłowych, opracowywanie procesów przemysłowych, projektowanie programów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
elektronicznych, projektowanie systemów elektrycznych,
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
produktów inżynieryjnych, projektowanie oprogramowania
sterowników, projektowanie oprogramowania systemowego, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie
naukowe i technologiczne, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie instalacji
i urządzeń przemysłowych, projektowanie i opracowywanie
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oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie oprogramowania systemowego, projektowanie analiz
wykonalności w zakresie projektów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania
procesami, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego,
opracowywanie produktów przemysłowych, opracowywanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego,
projektowanie i opracowywanie sprzętu komputerowego
dla przemysłu wytwórczego, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, projektowanie maszyn przemysłowych, testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo,
usługi analiz przemysłowych wspomaganych komputerowo,
usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, usługi
w zakresie analizy przemysłowej, usługi w zakresie badań
przemysłowych, usługi w zakresie monitorowania procesów
przemysłowych, usługi w zakresie rozwoju przemysłowego,
doradztwo techniczne związane z projektowaniem.
504765
(220) 2019 09 24
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOSONEK

(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne stosowane do nosa, środki lecznicze w formie sprayu
do nosa, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety zawierające olej lniany i sole mineralne, medyczne
preparaty do udrażniania dróg oddechowych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, preparaty odkażające
i bakteriobójcze do celów medycznych, produkty medyczne
do nosa z olejami roślinnymi, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, wyroby medyczne do udrażniania dróg
oddechowych, 10 inhalatory, aspiratory do nosa, rozpylacze
aerozoli do celów medycznych, zakraplacze do celów medycznych.
504780
(220) 2019 09 24
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) bella tampo
(510), (511) 5 tampony menstruacyjne.
(210)
(731)

504838
(220) 2019 09 25
LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH
FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) #BEAUTY COACH
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty
do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała
i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach,
aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty
do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, prepa(210)
(731)
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raty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków,
kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do paznokci, lotiony
do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów,
maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła
przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki
do stylizacji włosów, odżywki do włosów, płyny do układania
włosów, preparaty do układania włosów, pianki do układania
włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty
kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające preparaty kosmetyczne, złuszczające preparaty kosmetyczne,
preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne,
serum do włosów, sole kąpielowe, szampony, szminki, środki
do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele,
żele do włosów, żele do masażu, preparaty kosmetyczne
do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi do masażu,
peelingi do twarzy i do ciała, oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp,
preparaty do pedicure.
504840
(220) 2019 09 25
LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH
FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) #SKIN COACH
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty
do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała
i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach,
aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi,
ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła
do ciała, maski do włosów, maści do celów kosmetycznych,
mgiełki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko
oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła,
mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, preparaty
kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów,
odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty
do układania włosów, pianki do układania włosów, lakiery
do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci,
produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty do pielęgna(210)
(731)

Nr ZT49/2019
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cji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania,
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające
preparaty kosmetyczne, złuszczające preparaty kosmetyczne, preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne, serum do włosów, sole kąpielowe, szampony,
szminki, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe
odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, patyczki
z watą do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna,
wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu,
peelingi, peelingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała, oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki
do pielęgnacji stóp, żele do stóp, preparaty do pedicure.
(210)
(731)
(540)
(540)

504841
(220) 2019 09 25
KRZYŻANIAK JEREMI JMKI, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Oddi≠y

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 25 odzież.
504848
(220) 2019 09 25
RAMSTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rebitalia

(210)
(731)

(531) 05.01.05, 05.01.16, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 płyny do pielęgnacji włosów, 5 lecznicze płyny
do włosów.
(210) 504852
(220) 2019 09 25
(731) BĘDKOWSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Little Ceylon
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do celów kosmetycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, 5 herbaty ziołowe, herbaty lecznicze, 29 oleje i tłuszcze, 30 herbata, kawa, kakao, przyprawy, w tym granulaty, ekstrakty,
namiastki tych towarów, zioła suszone, zioła przetworzone,
35 sprzedaż herbat, kaw, kakao, przypraw, w tym granulatów, ekstraktów, namiastek tych towarów, ziół suszonych,
ziół przetworzonych, olejów, tłuszczów, herbat ziołowych,
herbat leczniczych, kosmetyków, preparatów do celów kosmetycznych, olejków do celów kosmetycznych, olejków
eterycznych.

(210)
(731)
(540)
(540)
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504853
(220) 2019 09 25
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(znak słowno-graficzny)
Oillan junior

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.15, 25.05.25
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje,
kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, olejki eteryczne
go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji
ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole
do kąpieli do celów medycznych, emulsje, płyny, oliwki i balsamy lecznicze, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

504857
(220) 2019 09 25
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(znak słowno-graficzny)
Oillan intima

(531) 01.15.15, 25.05.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje,
kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, olejki eteryczne
go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji
ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole
do kąpieli do celów medycznych, emulsje, płyny, oliwki i balsamy lecznicze, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
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504859
(220) 2019 09 25
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(znak słowno-graficzny)
Oillan baby

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.15, 25.05.25
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje,
kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, olejki eteryczne
go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji
ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole
do kąpieli do celów medycznych, emulsje, płyny, oliwki i balsamy lecznicze, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

504860
(220) 2019 09 25
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(znak słowno-graficzny)
Oillan med+

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.15, 25.05.25
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje,
kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, olejki eteryczne
go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji
ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole
do kąpieli do celów medycznych, emulsje, płyny, oliwki i balsamy lecznicze, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

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

Nr ZT49/2019

504866
(220) 2019 09 25
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(znak słowno-graficzny)
Oillan balance

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.15, 25.05.25
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje,
kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, olejki eteryczne
go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji
ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole
do kąpieli do celów medycznych, emulsje, płyny, oliwki i balsamy lecznicze, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

504867
(220) 2019 09 25
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(znak słowno-graficzny)
Oillan mama

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.15, 25.05.25
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje,
kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, olejki eteryczne
go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji
ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole
do kąpieli do celów medycznych, emulsje, płyny, oliwki i balsamy lecznicze, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

Nr ZT49/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

504868
(220) 2019 09 25
LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BiaMar
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 08.01.25
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze,
wyroby piekarnicze bezglutenowe, wyroby cukiernicze bezglutenowe, pieczywo bezglutenowe, wyroby piekarnicze
i cukiernicze niskobiałkowe i proteinowe, wyroby ciastkarskie,
ciasta, ciastka, suchary, wafle, przekąski wykonane z mąki,
w tym bezglutenowe, produkty żywnościowe z ciasta, w tym
bezglutenowe, muesli, przekąski z muesli, batony spożywcze
i energetyczne, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, mąka i produkty zbożowe,
chleb, słodycze, płatki śniadaniowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej, w tym sklepów online oraz sprzedaży hurtowej następujących towarów: wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze,
wyroby piekarnicze bezglutenowe, wyroby cukiernicze bezglutenowe, pieczywo bezglutenowe, wyroby piekarnicze i cukiernicze niskobiałkowe i proteinowe, wyroby ciastkarskie, ciasta, ciastka, suchary, wafle, przekąski wykonane z mąki, w tym
bezglutenowe, produkty żywnościowe z ciasta, w tym bezglutenowe, muesli, przekąski z muesli, batony spożywcze i energetyczne, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, mąka i produkty zbożowe, chleb,
słodycze, płatki śniadaniowe, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy on-line, usługi importowo - eksportowe, usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów,
usługi administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, reklama, publikacja reklam, usługi
marketingowe i promocyjne, wynajem przestrzeni reklamowej, w tym on-line, marketing handlowy inny niż sprzedaż,
zarządzanie bazami danych, informacja o ww. usługach.
504871
(220) 2019 09 25
LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH
FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BOLLYWOOD SHINE
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty
do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała
i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach,
aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty
do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków,
(210)
(731)

45

kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do paznokci, lotiony
do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów,
maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła
przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki
do stylizacji włosów, odżywki do włosów, płyny do układania
włosów, preparaty do układania włosów, pianki do układania
włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty
kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające preparaty kosmetyczne, złuszczające preparaty kosmetyczne,
preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne,
serum do włosów, sole kąpielowe, szampony, szminki, środki
do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele,
żele do włosów, żele do masażu, preparaty kosmetyczne
do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi do masażu,
peelingi do twarzy i do ciała, oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp,
preparaty do pedicure.
(210) 504874
(220) 2019 09 26
(731) ZAWISTOWSKA MONIKA STYLOWY PROJEKT, Majdan
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 29.01.04, 07.01.08
(510), (511) 37 usługi budowlane, odnawianie wnętrz budynków, remontowanie budynków, 42 usługi w zakresie
projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie
projektowania wystroju wnętrz domowych, projektowanie
wnętrz budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)

504878
(220) 2019 09 26
ZAWISTOWSKA MONIKA STYLOWY PROJEKT, Majdan
(znak słowno-graficzny)
Stylowy Projekt

(531) 07.01.08, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, odnawianie wnętrz budynków, remontowanie budynków, 42 usługi w zakresie
projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie
projektowania wystroju wnętrz domowych, projektowanie
wnętrz budynków.
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(210)
(731)
(540)
(540)
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504925
(220) 2019 09 27
STUDIO FILMOWE ZEBRA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ZEBRA Studio Filmowe

(531) 27.05.01, 03.03.15
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością artystyczną, usługi
w zakresie reklamy i promocji, usługi w zakresie promocji
audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie produkcji
filmów, organizacji pokazów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, usługi prowadzenia centrum informacyjnego
polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu
informacji, dotyczących towarów, usług i wydarzeń, usługi
zarządzania zbiorami informatycznymi, 41 usługi rozrywki
i nauczania, produkcja filmowa, produkcja reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów,
usługi studia filmowego i nagrań, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji
imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych, organizacja konkursów,
pokazów, usługi wydawnicze, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, konferencji, wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, organizowanie i prowadzenie spektakli, montaż
programów, nagrywanie filmów na nośnikach video, usługi
w zakresie kompozycji muzycznych, usługi artystów teatralnych, tłumaczenia, sporządzanie napisów, pisanie scenariuszy, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego,
sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, wypożyczanie filmów dla kin, wypożyczanie taśm video, wypożyczanie
projektorów i sprzętu audiowizualnego, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi zapisywania programów
telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, dźwięku, obrazu za pomocą Internetu, usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i filmowej, informacja i doradztwo w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług, usługi w zakresie produkcji audycji
i filmów reklamowych, dystrybucja audycji i filmów reklamowych, dystrybucja filmów, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pils PIWO JASNE PEŁNE KLASYCZNE POLSKIE SMAK
KLASYKI KLASYKA SMAKU

(531) 06.19.17, 07.01.14, 24.03.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezalkoholowe.
504954
(220) 2019 09 27
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Starogard Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi serwisowe i montażowe w zakresie
budownictwa i instalatorstwa, usługi ślusarskie (naprawa),
41 edukacja w zakresie budownictwa i instalatorstwa, szkolenia, kursy i coaching w zakresie budownictwa i instalatorstwa, usługi szkoleniowo-konferansjerskie (szkolenia montażystów, szkolenia autoryzacyjne, warsztaty), akredytacja
(certyfikacja) osiągnięć edukacyjnych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi wydawnicze w zakresie publikacji dotyczących budownictwa i instalatorstwa,
45 usługi ślusarskie: awaryjne otwieranie zamków i drzwi.
504957
(220) 2019 09 27
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Starogard Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A

(210)
(731)

504929
(220) 2019 09 27
FANGFANG FU, Wólka Kosowska
(znak słowno-graficzny)
Hoscen

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 skarpetki.
(210)
(731)

Nr ZT49/2019

504930
(220) 2019 09 27
JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokanin

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi serwisowe i montażowe w zakresie
budownictwa i instalatorstwa, usługi ślusarskie (naprawa),
41 edukacja w zakresie budownictwa i instalatorstwa, szkolenia, kursy i coaching w zakresie budownictwa i instalatorstwa, usługi szkoleniowo - konferansjerskie (szkolenia
montażystów, szkolenia autoryzacyjne, warsztaty), akredytacja (certyfikacja) osiągnięć edukacyjnych, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, usługi wydawnicze w zakresie publikacji dotyczących budownictwa i instalatorstwa,
45 usługi ślusarskie: awaryjne otwieranie zamków i drzwi.

Nr ZT49/2019
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504959
(220) 2019 09 27
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Starogard Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A AKADEMIA DOBREGO MONTAŻU PORTA

(210)
(731)

(531) 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi serwisowe i montażowe w zakresie
budownictwa i instalatorstwa, usługi ślusarskie (naprawa),
41 edukacja w zakresie budownictwa i instalatorstwa, szkolenia, kursy i coaching w zakresie budownictwa i instalatorstwa, usługi szkoleniowo - konferansjerskie (szkolenia
montażystów, szkolenia autoryzacyjne, warsztaty), akredytacja (certyfikacja) osiągnięć edukacyjnych, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, usługi wydawnicze w zakresie publikacji dotyczących budownictwa i instalatorstwa,
45 usługi ślusarskie: awaryjne otwieranie zamków i drzwi.
504960
(220) 2019 09 27
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Starogard Gdański
(540) (znak słowny)
(540) AKADEMIA DOBREGO MONTAŻU PORTA
(510), (511) 37 usługi serwisowe i montażowe w zakresie
budownictwa i instalatorstwa, usługi ślusarskie (naprawa),
41 edukacja w zakresie budownictwa i instalatorstwa, szkolenia, kursy i coaching w zakresie budownictwa i instalatorstwa, usługi szkoleniowo-konferansjerskie (szkolenia montażystów, szkolenia autoryzacyjne, warsztaty), akredytacja
(certyfikacja) osiągnięć edukacyjnych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi wydawnicze w zakresie publikacji dotyczących budownictwa i instalatorstwa,
45 usługi ślusarskie: awaryjne otwieranie zamków i drzwi.
(210)
(731)

504961
(220) 2019 09 27
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Starogard Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A AKADEMIA DOBREGO MONTAŻU PORTA
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konferencji, wystaw i konkursów, usługi wydawnicze w zakresie publikacji dotyczących budownictwa i instalatorstwa,
45 usługi ślusarskie: awaryjne otwieranie zamków i drzwi.
504962
(220) 2019 09 27
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Starogard Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A AKADEMIA DOBREGO MONTAŻU PORTA

(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi serwisowe i montażowe w zakresie
budownictwa i instalatorstwa, usługi ślusarskie (naprawa),
41 edukacja w zakresie budownictwa i instalatorstwa, szkolenia, kursy i coaching w zakresie budownictwa i instalatorstwa, usługi szkoleniowo - konferansjerskie (szkolenia
montażystów, szkolenia autoryzacyjne, warsztaty), akredytacja (certyfikacja) osiągnięć edukacyjnych, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, usługi wydawnicze w zakresie publikacji dotyczących budownictwa i instalatorstwa,
45 usługi ślusarskie: awaryjne otwieranie zamków i drzwi.
(210) 505041
(220) 2019 10 01
(731) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) (znak słowny)
(540) WOSANKA
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów.
505207
(220) 2019 10 04
MEEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bedroombeach
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi serwisowe i montażowe w zakresie
budownictwa i instalatorstwa, usługi ślusarskie (naprawa),
41 edukacja w zakresie budownictwa i instalatorstwa, szkolenia, kursy i coaching w zakresie budownictwa i instalatorstwa, usługi szkoleniowo - konferansjerskie (szkolenia
montażystów, szkolenia autoryzacyjne, warsztaty), akredytacja (certyfikacja) osiągnięć edukacyjnych, organizowanie

(531) 02.03.08, 27.05.01, 02.03.16
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, naczynia do napojów, kufle do piwa, kubki,
25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, szorty [odzież], odzież
rekreacyjna, daszki [odzież], odzież sportowa, odzież codzienna, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki bez rękawów,
koszulki z nadrukiem, bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe,
obuwie sportowe, obuwie codziennego użytku, obuwie
na plażę, 34 zapalniczki dla palaczy, zapalniczki do papierosów, zapalniczki do cygar, 35 usługi marketingowe, usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama zewnętrzna, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz przez ofertę bezpośrednią: jedzenia, napojów, odzieży,
obuwia, naczyń do napojów, naczyń do picia, akcesoriów
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barowych, zapalniczek dla palaczy, 41 usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, rozrywka, usługi klubowe [rozrywka], rozrywka w postaci koncertów, usługi klubów nocnych
[rozrywka], rozrywka z udziałem muzyki, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, informacja o rozrywce,
43 usługi barowe, bary, koktajlbary, kawiarnie, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, puby, usługi
w zakresie pubów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, przygotowywanie posiłków
i napojów.
505240
(220) 2019 10 04
BLATTIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vilomix Polska Blattin

(210)
(731)

(531)

26.11.03, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 5 mieszanki paszowe uzupełniające, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, 7 siewniki
rolnicze, maszyny rolnicze, rolnicze maszyny rozprowadzające, maszyny rolnicze do siania, narzędzia rolnicze montowane do przyczepy, maszyny rolnicze w postaci przyczep,
31 pasza dla koni, pasza dla świń, pasza dla zwierząt tucznych, pasze zbożowe dla zwierząt, mieszanki paszowe dla
zwierząt, ziarna rolnicze do siewu, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z paszą dla zwierząt.
505243
(220) 2019 10 04
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ELSORO
(510), (511) 33 wina.

(210)
(731)

505245
(220) 2019 10 04
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PAPARAZZI
(510), (511) 33 wina.
(210)
(731)

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

505253
(220) 2019 10 04
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń
(znak słowno-graficzny)
SM Gostyń

Nr ZT49/2019

(531) 03.04.02, 03.04.24, 03.04.25, 03.04.26, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko, mleko spożywcze, mleko zagęszczone niesłodzone, mleko zagęszczone słodzone, mleko zagęszczone w tym także o obniżonej zawartości laktozy, mleko
sojowe, mleko albuminowe, mleko odtłuszczone, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko organiczne, mleko kozie, mleko owcze, mleko ryżowe, mleko zagęszczone,
mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko kokosowe, mleko
krowie, mleko zsiadłe, kwaśne mleko, mleko w proszku, mleko kokosowe [napój], mleko sojowe [substytut mleka], mleko
o różnych smakach, riażenka [prażone zsiadłe mleko], mleko
ryżowe [substytut mleka], mleko kokosowe w proszku, mleko
z orzeszków ziemnych, mleko sojowe w proszku, mleko kozie
w proszku, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko
kokosowe do celów kulinarnych, mleko z bakteriami lactobacillus acidophilus, mleko ryżowe do celów kulinarnych,
enzymy mlekowe do celów spożywczych, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, mleko w proszku do celów
spożywczych, mleko w proszku odtłuszczone granulowane,
mleko kokosowe do stosowania jako napój, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające mleko, mleko z orzeszków
ziemnych do celów kulinarnych, mleko z nasion konopi
jako substytut mleka, mleko w proszku o różnych smakach,
do przyrządzania napojów, mleczne produkty, w tym także
o obniżonej zawartości laktozy, takie jak: sosy mleczne, desery mleczne, napoje mleczne fermentowane i niefermentowane, a w tym: jogurt, biojogurt, kefir, biokefir, także sporządzone z dodatkiem owoców, warzyw i różnych ziaren, masło,
masło z dodatkiem oleju roślinnego, masełka smakowe, maślane mix-y, wykonane także z obniżoną zawartością laktozy,
śmietana i śmietanka oraz ich przetwory, w tym także wykonane z obniżoną zawartością laktozy, takie jak bita śmietana,
śmietanka: deserowa, kremówka oraz do kawy, sery i serki,
w tym także o obniżonej zawartości laktozy, a w tym: serki
homogenizowane, serki termizowane, serki ziarniste, serki
smakowe, sery twarde, sery topione, w tym o obniżonej zawartości laktozy, suche komponenty serowe do celów spożywczych, w tym o obniżonej zawartości laktozy, twarogi
i twarożki, w tym także twarogi albuminowe, w tym o obniżonej zawartości laktozy, serwatka i wyroby z serwatki zawarte w tej klasie, maślanka oraz wyroby z maślanki, w tym
o obniżonej zawartości laktozy, kazeina, w tym kazeina spożywcza, kazeina techniczna, mleczne produkty dietetyczne
o obniżonej zawartości laktozy, 30 cukierki, w tym także
o obniżonej zawartości laktozy, lody spożywcze i w proszku,
w tym o obniżonej zawartości laktozy, mleczne napoje kakaowe, kawowe, czekoladowe, w tym z mlekiem o obniżonej
zawartości laktozy, krówka (cukierek), krówki czekoladowe,
drobiny kajmakowe, dulce de leche [kajmak], masa krówkowa, masa kajmakowa, mleczne wyroby cukiernicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

505255
(220) 2019 10 04
Hankook Technology Group Co., Ltd., Seul, KR
(znak słowno-graficzny)
HANKOOK Innovative Performance

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 12 opony do pojazdów mechanicznych, opony rowerowe, korpusy opon, pokrowce na opony, opony
do motocykli, łaty do opon, dętki do rowerów, dętki do opon
motocykli, dętki do opon pneumatycznych, dętki do opon
pneumatycznych, dętki do opon pneumatycznych do kół
pojazdów, siatki bagażowe do pojazdów, opony pneuma-

Nr ZT49/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

tyczne, zestawy narzędzi do naprawy dętek, obręcze kół
pojazdów, pokrycia siodełek rowerów, pokrowce na siodełka motocyklowe, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, szczęki hamulcowe do pojazdów, amortyzatory
do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, kolce
do opon, opony do pojazdów, opony pełne do kół pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon, gąsienicowy układ
bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], gąsienicowy układ
bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], opony bezdętkowe do rowerów, opony bezdętkowe do motocykli, wentyle
do opon pojazdów.
505262
(220) 2019 10 04
NOWAK INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NI NOWAK INNOVATIONS

(210)
(731)

bezpieczeństwa, doradztwo techniczne w zakresie: systemów bezpieczeństwa, systemów elektronicznych układów
sterujących, układów sterujących automatycznym, półautomatycznym, ręcznym sterowaniem, układów sterujących
uruchamianiem siłowników, układów sterujących urządzeniami otwierającymi, układów sterujących przeznaczonych
do awaryjnego otwierania elementów ruchomych a szczególnie drzwi, włazów, klap, wyjść awaryjnych, okien, szyb
pancernych, układów sterujących przeznaczonych do awaryjnego wypychania elementów ruchomych a szczególnie
drzwi, włazów, klap, wyjść awaryjnych, okien, szyb pancernych, układów sterujących przeznaczonych do przesuwania
elementów ruchomych a szczególnie drzwi, włazów, klap,
wyjść awaryjnych, okien, szyb pancernych, układów sterujących przeznaczonych do otwierania elementów ruchomych
a szczególnie, drzwi, włazów, klap, wyjść awaryjnych, okien,
szyb pancernych zablokowanych przez ciśnienie wody.
505266
(220) 2019 10 04
NOWAK INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno
(540) (znak słowny)
(540) NOWAK INNOVATIONS
(510), (511) 7 siłowniki hydrauliczne, automaty do otwierania drzwi, elektryczne, 9 zintegrowane elektroniczne systemy bezpieczeństwa do samochodów do unikania zagrożeń i kolizji, czujniki odległości, czujniki przeciwpożarowe,
czujniki dymu, czujniki ciśnienia, czujniki przyspieszania,
czujniki zderzenia, czujniki do silników, czujniki poziomu
płynów, czujniki kontroli obrotów, czujniki wykrywające
obiekty, wyłączniki samoczynne awaryjne, awaryjne światła
ostrzegawcze, awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, ewakuacyjne urządzenia ratownicze, 12 hamulce kół,
hamulce tarczowe, hamulce do pojazdów, hydrauliczne hamulce obręczowe, hamulce do samochodów osobowych,
hamulce do pojazdów lądowych, sygnalizatory awaryjne
do pojazdów, systemy do kontroli trakcji do użytku w pojazdach, bezpieczeństwo (pasy do siedzeń w pojazdach),
drzwi do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów,
karoserie samochodowe, amortyzatory samochodowe, zawieszenie (resory) w pojazdach, urządzenia zapobiegające
stłuczce lub wypadkowi, urządzenia do awaryjnego automatycznego przecinania pasów bezpieczeństwa, urządzenia do szybkiego uwalniania się z zapiętych pasów bezpieczeństwa, siłowniki do otwierania uszkodzonych elementów mechanicznych, w tym drzwi pojazdów, siłowniki teleskopowe do pojazdów, siłowniki do pojazdów, siłowniki tłokowe do pojazdów, siłowniki pneumatyczne do pojazdów,
siłowniki hydrauliczne do pojazdów, siłowniki elektryczne
do pojazdów, alarmowe systemy bezpieczeństwa do pojazdów, urządzenia do awaryjnego otwierania elementów
ruchomych a w szczególności drzwi, klap, włazów, okien,
szyb pancernych, urządzenia do awaryjnego wypychania
elementów ruchomych a w szczególności drzwi, klap, włazów, okien, szyb pancernych, urządzenia do awaryjnego
przesuwania elementów ruchomych w pojazdach a szczególnie drzwi, włazów, klap, wyjść, okien, szyb pancernych,
42 projektowanie systemów automatycznego awaryjnego
otwierania drzwi pojazdów i automatycznego awaryjnego
przecinania zapiętych pasów bezpieczeństwa, projektowanie systemów pre - safe, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, opracowywanie projektów technicznych, kontrola
jakości, wzornictwo przemysłowe, inżynieria techniczna, badania w dziedzinie mechaniki, badania techniczne, doradztwo i konsulting w zakresie systemów bezpieczeństwa, do(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 siłowniki hydrauliczne, automaty do otwierania drzwi elektryczne, 9 zintegrowane elektroniczne systemy
bezpieczeństwa do samochodów do unikania zagrożeń i kolizji, czujniki odległości, czujniki przeciwpożarowe, czujniki
dymu, czujniki ciśnienia, czujniki przyspieszania, czujniki zderzenia, czujniki do silników, czujniki poziomu płynów, czujniki kontroli obrotów, czujniki wykrywające obiekty, wyłączniki samoczynne awaryjne, awaryjne światła ostrzegawcze,
awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, ewakuacyjne
urządzenia ratownicze, 12 hamulce kół, hamulce tarczowe,
hamulce do pojazdów, hydrauliczne hamulce obręczowe,
hamulce do samochodów osobowych, hamulce do pojazdów lądowych, sygnalizatory awaryjne do pojazdów, systemy do kontroli trakcji do użytku w pojazdach, bezpieczeństwo (pasy do siedzeń w pojazdach), drzwi do pojazdów,
instalacje hydrauliczne do pojazdów, karoserie samochodowe, amortyzatory samochodowe, zawieszenie (resory)
w pojazdach, urządzenia zapobiegające stłuczce lub wypadkowi, urządzenia do awaryjnego automatycznego przecinania pasów bezpieczeństwa, urządzenia do szybkiego
uwalniania się z zapiętych pasów bezpieczeństwa, siłowniki
do otwierania uszkodzonych elementów mechanicznych,
w tym drzwi pojazdów, siłowniki teleskopowe do pojazdów,
siłowniki do pojazdów, siłowniki tłokowe do pojazdów, siłowniki pneumatyczne do pojazdów, siłowniki hydrauliczne
do pojazdów, siłowniki elektryczne do pojazdów, alarmowe
systemy bezpieczeństwa do pojazdów, urządzenia do awaryjnego otwierania elementów ruchomych a w szczególności drzwi, klap, włazów, okien, szyb pancernych, urządzenia do awaryjnego wypychania elementów ruchomych
a w szczególności drzwi, klap, włazów, okien, szyb pancernych, urządzenia do awaryjnego przesuwania elementów
ruchomych w pojazdach a szczególnie drzwi, włazów, klap,
wyjść, okien, szyb pancernych, 42 projektowanie systemów
automatycznego awaryjnego otwierania drzwi pojazdów
i automatycznego awaryjnego przecinania zapiętych pasów
bezpieczeństwa, projektowanie systemów pre - safe, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, testowanie materiałów, opracowywanie projektów
technicznych, kontrola jakości, wzornictwo przemysłowe, inżynieria techniczna, badania w dziedzinie mechaniki, badania techniczne, doradztwo i konsulting w zakresie systemów
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radztwo techniczne w zakresie: systemów bezpieczeństwa,
systemów elektronicznych układów sterujących, układów
sterujących automatycznym, półautomatycznym, ręcznym
sterowaniem, układów sterujących uruchamianiem siłowników, układów sterujących urządzeniami otwierającymi,
układów sterujących przeznaczonych do awaryjnego otwierania elementów ruchomych a szczególnie drzwi, włazów,
klap, wyjść awaryjnych, okien, szyb pancernych, układów
sterujących przeznaczonych do awaryjnego wypychania
elementów ruchomych a szczególnie drzwi, włazów, klap,
wyjść awaryjnych, okien, szyb pancernych, układów sterujących przeznaczonych do przesuwania elementów ruchomych a szczególnie drzwi, włazów, klap, wyjść awaryjnych,
okien, szyb pancernych, układów sterujących przeznaczonych do otwierania elementów ruchomych a szczególnie,
drzwi, włazów, klap, wyjść awaryjnych, okien, szyb pancernych zablokowanych przez ciśnienie wody.
505268
(220) 2019 10 04
PILARZ ARKADIUSZ CENTRUM PROMOCJI AK-POL,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIEG PO NOWE ŻYCIE
(210)
(731)

(531) 02.01.08, 02.09.01, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 organizowanie konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych o tematyce związanej z edukacją, oświatą,
wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, sportem i rekreacją,
organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów
z zakresu edukacji, oświaty, wychowania, nauki, ochrony
zdrowia, sportu i rekreacji, usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym organizowanie zawodów sportowych,
biegów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych i edukacyjnych, informacja o rekreacji.
505275
(220) 2019 10 04
KADORNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Macierzysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ecocera
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała
i włosów, płyny do pielęgnacji włosów, perfumy, wody perfumowane, toaletowe i kolońskie, podkłady pod makijaż
(płyny, pasty, pudry), pudry do makijażu, środki do makijażu,
demakijażu, oczyszczania twarzy, oczu, środki przeznaczone
do ust, preparaty do pielęgnacji ust - pomadki, kremy, balsamy, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, kremy,
emulsje, płyny, żele i oliwki do skóry, środki do kąpieli, środki
do pielęgnacji włosów, kosmetyki do pielęgnacji dzieci i niemowląt, kosmetyki do pielęgnacji ciała, preparaty do peelin-
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gu, kosmetyki wyszczuplające, ujędrniające i antycellulitowe,
kremy i balsamy odżywcze, regenerujące, chłodzące, antybakteryjne, witaminowe, kosmetyki do rąk i paznokci, lakiery
do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dezodoranty
do butów, kremy pod oczy, preparaty z zakresu profilaktyki starzenia, kosmetyki męskie, pasty i żele do zębów, płyny
do higieny jamy ustnej, odświeżacze do ust, środki wybielające zęby, środki do golenia dla mężczyzn, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, mydła toaletowe, mydła
dezodoryzujące, środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki,
oliwki, żele), depilatory, dezodoranty i środki przeciw poceniu, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, 5 dermokosmetyki, kosmetyki medyczne, preparaty kosmetyczne
o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry twarzy,
ciała i włosów, lecznicze: balsamy, maści, olejki, płyny, sole,
żele, kremy, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
sprzedaż detaliczna, hurtowa, internetowa artykułów chemicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, medycznych,
branży spożywczej, usługi importowe i eksportowe kosmetyków, artykułów chemicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, medycznych, branży spożywczej doradztwo
i sporządzanie opinii handlowych, przekazywanie informacji handlowych, jak również know-how dotyczące prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej, import - eksport
artykułów chemicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, medycznych, branży spożywczej, części i akcesoriów
do wymienionych artykułów badania i analiza rynku, analiza kosztów, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, organizacja targów i wystaw dla
celów handlowych, informacja handlowa na temat produktów farmaceutycznych, medycznych, kosmetycznych,
dostarczanie informacji z zakresu działalności gospodarczej,
pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
wyszukiwanie partnerów biznesowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, w szczególności wydzielanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie informacji oraz pozyskiwanie danych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, tworzenie
indeksów informacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych źródeł informacji związanych z globalną siecią
komputerową, dostarczanie informacji o artykułach chemicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, medycznych,
spożywczych dystrybucja towarów w celach reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe i ogłoszenia, wypożyczanie materiału reklamowego, usługa obsługi reklamacji konsumentów, zarządzanie
planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz
planami promocyjnymi, ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, wycena działalności handlowej, prognozy
ekonomiczne, marketing bezpośredni, marketing, wspieranie sprzedaży poprzez reklamę, promocję, doradztwo w zakresie zbytu i zakupu, wynajem czasu i miejsca reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, powyższe usługi również
dostarczane online z elektronicznych lub komputerowych
baz danych lub Internetu, oferowanie usług aukcyjnych
w formie promocji, dostarczanie interaktywnego panelu
informacyjnego do dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży artykułów chemicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, medycznych, branży spożywczej, poprzez sieć
elektroniczną, wystawy, prezentacja towarów i usług środkami elektronicznymi, także usługi teleshoppingu i homeshoppingu, promocja towarów i usług przez zamawianie online,
prowadzenie katalogów tych towarów i usług, prowadzenie
wykazu informacji handlowych w Internecie, opracowywanie, projektowanie i umieszczanie elektronicznych billboardów, powielanie i wysyłka dokumentów, fotokopiowanie,
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maszynopisanie, rozlepianie plakatów reklamowych, usługi
sekretarskie, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

505303
(220) 2019 10 07
ARTUR JASTRZĘBSKI ARPEX, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Bankietowo

(531) 26.11.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące, przylepne ozdoby z drewna na ściany, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych, modele
figurek wyrabiane z.gipsu, krzesła, krzesła bankietowe, krzesła konferencyjne, stoły, biurka i stoły, stoły konferencyjne,
24 bieżniki stołowe, bielizna stołowa, bieżniki na blaty stołowe, pokrowce na krzesła, pokrowce na kanapy, oparcia krzeseł, materiały tkane do mebli, lambrekiny, kotary na drzwi,
osłony na okna, draperie, dekoracje ścienne z tkanin, obicia
ścienne z materiałów tekstylnych, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki stołowe niepapierowe, dekoracyjne tekstylne serwety na stół, jednorazowe obrusy tekstylne, bielizna stołowa tekstylna.
505353
(220) 2019 10 08
NOWAK MATEUSZ, NOWAK BARTOSZ VALENTINI
EYEWEAR SPÓŁKA CYWILNA, Pniewy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL since 1980’s

(210)
(731)

(531)

24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 9 okulary, okulary optyczne, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary antyrefleksyjne,
etui na okulary, uchwyty do okularów, paski do okularów
przeciwsłonecznych, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, artykuły optyczne [okulary] korekcyjne,
soczewki do okularów, okulary dla dzieci, zauszniki do okularów, woreczki na okulary, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, noski do okularów, etui na okulary
dziecięce, części do okularów, oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzywem sztucznym,
oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki do okularów wykonane z metalu, oprawki
okularów wykonane z tworzyw sztucznych, szkła okularowe
pokryte powłoką antyrefleksyjną.
505375
(220) 2019 10 08
SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) emonnari
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz w ofercie internetowej w zakresie towarów takich jak artykuły kosmetyczne, biżuteria, wyroby jubilerskie,
zegarki, artykuły papiernicze, afisze i plakaty, albumy, almanachy, atlasy, plany, mapy, broszury, druki i publikacje dru(210)
(731)
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kowane, emblematy, fotografie, kalendarze, karty pocztowe,
karty okolicznościowe, katalogi, książki, materiały piśmienne,
notatniki, notesy, obrazy, chorągiewki papierowe, wyroby
ze skóry i imitacji skóry, torby, torebki, walizki, portfele, portmonetki, paski, teczki, parasolki, meble, lustra, ramki obrazów,
dekoracje wiszące [ozdoby], dzieła sztuki z drewna, wosku,
gipsu lub tworzyw sztucznych, kosze niemetalowe, materace, opakowania drewniane do butelek, oprawy do szczotek, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy
do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy do okien, poduszki, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami,
pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, rolety wewnętrzne okienne, stoiska wystawowe, stojaki do wieszania
ubrań, stojaki na czasopisma, tablice do zawieszania kluczy,
tace niemetalowe, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki
na torby, niemetalowe, wyroby wikliniarskie, przybory oraz
pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, małe,
ręczne przybory i narzędzia używane w gospodarstwie
domowym i kuchni, przybory toaletowe, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, tekstylia i substytuty tekstyliów,
narzuty na łóżka, obrusy, bielizna pościelowa i koce, bielizna
stołowa, dzianina, tkaniny, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, flagi z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych, pokrowce i narzuty na meble,
zasłony, odzież, obuwie, nakrycia głowy, dywany, chodniki,
maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania
podłóg, kilimy (nietekstylne), tapeta, gry i zabawki, artykuły
sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

505386
(220) 2019 10 09
DRAGAN DANIEL TECHMATICS, Kobyle
(znak słowno-graficzny)
TECHMATICS

(531) 14.01.01, 26.01.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, odnawianie instalacji
klimatyzacyjnych, naprawa urządzeń do klimatyzacji, usługi
czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usługi wykonawców
w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, instalacja urządzeń wentylacyjnych, naprawa urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, modernizacja instalacji do wentylacji
budynków, usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych,
instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych do celów
przemysłowych, instalacja systemów odprowadzania ciepła,
naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, usługi w zakresie
napraw wymienników ciepła, naprawa i konserwacja pomp
ciepła, usługi doradcze w zakresie instalacji pomp ciepła,
instalacja urządzeń do wytwarzania energii, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, instalacja systemów energii
wodnej, montaż i instalacja pomp ciepła, instalacja urządzeń
do wytwarzania energii, naprawa instalacji do zaopatrzenia
w energię, naprawa i konserwacja generatorów energii elek-
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trycznej, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, serwis w sytuacjach awaryjnych
urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją generatorów energii, instalacja urządzeń do oszczędzania energii,
naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej,
konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych,
instalowanie i naprawa domofonów, instalowanie i naprawa
systemów monitoringu.
505389
(220) 2019 10 09
MINISTERSTWO MASAŻU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maderoterapia
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 26.04.09, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), wyższe uczelnie (edukacja),
44 aromaterapia, chiropraktyka (nastawianie kręgosłupa),
fizjoterapia, masaż, łaźnie tureckie, salon piękności, sanatoria
(usługi), szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi
medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi saun,
usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, wypożyczanie
sprzętu medycznego.
505443
(220) 2019 10 09
LAFRENTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LAFBUD
(510), (511) 36 zarządzanie inwestycjami, usługi w zakresie
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie najmu i dzierżawy
nieruchomości, 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, budowa obiektów usługowo-handlowych, usługi napraw budowlanych, usługi instalacyjne takie jak: montaż [instalacja]
konstrukcji budynków, instalacja rusztowań budowlanych,
platform roboczych i budowlanych, montaż [instalacja] instalacji maszynowych, instalacja maszyn, nadzór budowlany,
zarządzanie projektem budowy, usługi w zakresie remontów
budynków, budowa budynków mieszkaniowych, komercyjnych, usługowych i handlowych, rozbiórka budynków, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi instalacyjne
platform roboczych i budowlanych, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, instalacja prefabrykowanych elementów
budowlanych, usługi w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych oraz pozostałych instalacji
budowlanych, w tym cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 42 projektowanie budowlane, usługi architektoniczne,
w szczególności opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z projektowaniem budowlanym, projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu, usługi
i doradztwo w zakresie inżynierii budowlanej, badania oraz
(210)
(731)
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usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, usługi w zakresie doradztwa technicznego, organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa.
505449
(220) 2019 10 10
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE ADAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żagań
(540) (znak słowny)
(540) NOCNEGO MARKA
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, mięso wędzone,
mięso mielone, podroby mięsne, przetwory z podrobów
mięsnych i z krwi, przetwory i wyroby mięsne, ekstrakty mięsne, wyroby wędliniarskie: bekony, boczki, kiełbasy, kabanosy, łopatka, metki, mielonki, parówki, pasztety na bazie mięsa,
pieczenie, salami, salcesony, schab, szynki, wędzonki, wyroby
blokowe, wyroby okazjonalne: zestawy mięsne na grilla, zestawy wędlin układanych, konserwy mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, gotowe dania na bazie mięsa, pasty,
nadzienia i przekąski mięsne, galaretki mięsne i warzywne,
tłuszcze jadalne: oleje jadalne, słonina, smalec.
(210)
(731)

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

505452
(220) 2019 10 10
TRALEWICZ PIOTR BIZON, Uście Gorlickie
(znak słowno-graficzny)
BIZON

(531) 29.01.04, 27.05.01, 03.04.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem rolniczym.
505454
(220) 2019 10 10
KIEBUS KRZYSZTOF FIRMA PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWA ARMAKAN-PVC, Oleśnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARMAKAN

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.04.04
(510), (511) 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, w tym
polichlorek winylu, polipropylen, druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania, pierścienie uszczelniające, pierścienie
wodoszczelne, uszczelki, uszczelki do połączenia, uszczelki do rur, złączki do rur niemetalowe, materiały wyścielające z tworzyw sztucznych, osłony i zbrojenie niemetalowe
do rur, 19 materiały budowlane niemetalowe: rury sztywne,
kształtki rurowe, kolana, kolana skrętne, króćce przyłączeniowe, redukcje, trójniki, czwórniki, nasuwki, złączki i obejmy
z tworzyw sztucznych do ich łączenia i mocowania, podstawy i kominki wentylacyjne, czyszczaki, czyszczaki z separatorem, wywietrzniki, trapery - dołączniki, kratki ściekowe
i zasuwy burzowe do urządzeń i w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, systemach
kanalizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych i instalacjach przemysłowych, 35 usługi importowe - eksportowe,
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych
i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach,
sklepach internetowych i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: wyroby
i systemy instalacyjne zimnej i ciepłej wody użytkowej i cen-
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tralnego ogrzewania, instalacje i systemy kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, instalacje przemysłowe, wyrobów
z tworzyw sztucznych dla budownictwa, opakowań z tworzyw sztucznych, usługi w zakresie marketingu i prezentacji
towarów i usług, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, 42 prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych dla osób trzecich, prace projektowe i konstrukcyjne, opracowywanie projektów technicznych
i technologicznych, analizy, badania chemiczne i mechaniczne, badania techniczne maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, ekspertyzy inżynieryjne, kontrola
jakości, wzornictwo przemysłowe urządzeń instalacyjno
- sanitarnych i systemów kanalizacyjnych wewnętrznych
i zewnętrznych, doradztwo techniczne i technologiczne
w zakresie materiałów i urządzeń instalacyjno - sanitarnych
i systemów kanalizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych,
doradztwo w zakresie ochrony środowiska.
505456
(220) 2019 10 10
ULMA CONSTRUCCTION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Koszajec
(540) (znak słowny)
(540) PRIMO
(510), (511) 6 szalunki do betonu metalowe, belki z metali
nieszlachetnych do systemów szalowania, szkieletowe rusztowania metalowe.
(210)
(731)

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

505470
(220) 2019 10 10
FALCZYŃSKI PIOTR TADEUSZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
STRATO

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 12 ramy rowerowe, koła rowerowe, obręcze
rowerowe, widelce rowerowe, wsporniki siodła, wsporniki
kierownicy, kierownice, siodełka rowerowe błotniki, koszyki
na bidon, mechanizmy korbowe.
505471
(220) 2019 10 10
FABRYKA DOMÓW SPOMET SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPOMET FABRYKA DOMÓW
(210)
(731)

(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi w zakresie budownictwa, 42 doradztwo budowlane, usługi projektowania budynków.
505472
(220) 2019 10 10
SZUKAŁA DARIUSZ ANDRZEJ AGENCJA PROMOCJI
ZDROWIA, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT DIETETYK.PL
(210)
(731)
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(531) 02.03.23, 26.01.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne w zakresie zdrowego
żywienia i dietetyki, publikowanie materiałów drukowanych związanych z dietetyką, publikowanie materiałów
edukacyjnych związanych z dietetyką, udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z dietetyką, publikowanie tekstów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
kursów i szkoleń w zakresie zdrowego żywienia ludzi i dietetyki, usługi edukacyjne z zakresu planowania żywienia,
opracowywania receptur, gotowania, bilansowania posiłków
i przyrządzania zdrowych posiłków, organizowanie obozów
treningowych połączonych z warsztatami kulinarnymi, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, usługi sportowe i w zakresie
fitnessu, usługi trenerów osobistych w zakresie sportu, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, 44 usługi świadczone przez
dietetyków, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi w zakresie planowania diety
odchudzającej, usługi w zakresie planowania programów
redukcji wagi, usługi w zakresie programów odchudzania,
planowanie i nadzorowanie diety, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi
doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, udzielanie informacji na temat
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informacji
związanych z suplementami diety i odżywczymi, badanie
sprawności fizycznej, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi
medyczne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi salonów piękności, usługi masażu, usługi masażu
sportowego, usługi fizjoterapii.
505486
(220) 2019 10 11
FIXAFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 16.03.05
(510), (511) 40 kopiowanie filmów, wywoływanie filmów,
reprodukcja filmów kinematograficznych, obróbka taśmy
filmowej, obróbka taśm filmów kinematograficznych, remastering filmów z jednego formatu na inny, udzielanie
informacji związanych z przetwarzaniem filmów kinematograficznych, kopiowanie filmów kinowych, powielanie
nagrań audio i video, kopiowanie nagrali na taśmach, powielanie kaset wideo, powielanie taśm wideo, powielanie
taśm audio, przenoszenie filmów kinematograficznych
na taśmę wideo, przenoszenie filmów z taśmy amatorskiej
na taśmy wideo, przenoszenie materiału wideo w celu konwersji filmu kinematograficznego na taśmę wideo, przetwarzanie filmów fotograficznych i kinematograficznych,
reprodukcja filmów kinematograficznych, uwydatnianie
kolorów na czarno-białych filmach, uwydatnianie kolorów
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czarno-białych filmów wideo, 41 produkcja programów telewizyjnych, dystrybucja filmów, prezentacja filmów, pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, pokazy filmów
wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie taśm
wideo, kaset wideo i wideogramów, wypożyczanie kaset
muzycznych, wypożyczanie płyt, dysków kompaktowych
lub nagranych wcześniej taśm magnetycznych, organizowanie przedstawień, produkcja przedstawień i programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja i postprodukcja filmowa i telewizyjna, obsługa planów zdjęciowych, montaż
[obróbka] taśm wideo, montaż wideo, montaż filmów, produkcja filmów, produkcja graficznych fragmentów filmowych, usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi w zakresie
produkcji filmów wideo, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów,
produkowanie filmów, obsługa studia filmowego, montaż
lub nagrywanie dźwięku i obrazu, produkcja animowanych
fragmentów na taśmie filmowej, produkcja nagrań wideo,
produkcja studiów filmowych, realizacja filmów w studiach,
realizacja nagrań audiowizualnych, usługi studiów nagrań,
filmowych, wideo i telewizyjnych, udostępnianie wyposażenia studiów filmowych, usługi informacyjne dotyczące
filmów wideo, produkcja efektów specjalnych do filmów,
usługi w zakresie animacji efektów specjalnych do filmów
i wideo, usługi w zakresie produkcji filmów wideo, rekonstrukcja filmów, rekonstrukcja cyfrowa filmów, adaptacja
i montaż kinematograficzny, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, montaż programów radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych, nagrywanie taśm wideo, opracowywanie formatów do filmów,
opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych,
prezentacja filmów w celach instruktażowych, prezentacja
filmów, produkcja efektów specjalnych do radia, produkcja
efektów specjalnych do telewizji, produkcja filmów długometrażowych, produkcja mikrofilmów, produkcja nagrań
audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań wzorcowych [master], przedstawianie filmów, przygotowywanie napisów do filmów, realizacja
filmów kinematograficznych, sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego, udostępnianie wyposażenia studiów
filmowych, usługi pokazów filmowych, usługi w zakresie
nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych,
wynajem kamer telewizyjnych, wynajem kamer filmowych,
wynajmowanie studiów filmowych.

kolorów na czarno-białych filmach, uwydatnianie kolorów
czarno-białych filmów wideo, 41 produkcja programów telewizyjnych, dystrybucja filmów, prezentacja filmów, pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, pokazy filmów
wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, usługi
w zakresie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie taśm wideo, kaset wideo i wideogramów, wypożyczanie kaset muzycznych, wypożyczanie płyt, dysków kompaktowych lub
nagranych wcześniej taśm magnetycznych, organizowanie
przedstawień, produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, produkcja i postprodukcja filmowa
i telewizyjna, obsługa planów zdjęciowych, montaż [obróbka] taśm wideo, montaż wideo, montaż filmów, produkcja
filmów, produkcja graficznych fragmentów filmowych, usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi w zakresie produkcji
filmów wideo, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej
w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, produkowanie
filmów, obsługa studia filmowego, montaż lub nagrywanie
dźwięku i obrazu, produkcja animowanych fragmentów
na taśmie filmowej, produkcja nagrań wideo, produkcja
studiów filmowych, realizacja filmów w studiach, realizacja
nagrań audiowizualnych, usługi studiów nagrań, filmowych,
wideo i telewizyjnych, udostępnianie wyposażenia studiów
filmowych, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo,
produkcja efektów specjalnych do filmów, usługi w zakresie animacji efektów specjalnych do filmów i wideo, usługi
w zakresie produkcji filmów wideo, rekonstrukcja filmów, rekonstrukcja cyfrowa filmów, adaptacja i montaż kinematograficzny, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, montaż
programów radiowych, montaż programów telewizyjnych,
montaż taśm dźwiękowych, nagrywanie taśm wideo, opracowywanie formatów do filmów, opracowywanie formatów
dla programów telewizyjnych, prezentacja filmów w celach
instruktażowych, prezentacja filmów, produkcja efektów
specjalnych do radia, produkcja efektów specjalnych do telewizji, produkcja filmów długometrażowych, produkcja
mikrofilmów, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań wzorcowych [master], przedstawianie filmów, przygotowywanie
napisów do filmów, realizacja filmów kinematograficznych,
sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego, udostępnianie wyposażenia studiów filmowych, usługi pokazów filmowych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych,
wideo i telewizyjnych, wynajem kamer telewizyjnych, wynajem kamer filmowych, wynajmowanie studiów filmowych.

505488
(220) 2019 10 11
FIXAFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FIXAFILM
(510), (511) 40 kopiowanie filmów, wywoływanie filmów,
reprodukcja filmów kinematograficznych, obróbka taśmy
filmowej, obróbka taśm filmów kinematograficznych, remastering filmów z jednego formatu na inny, udzielanie
informacji związanych z przetwarzaniem filmów kinematograficznych, kopiowanie filmów kinowych, powielanie
nagrań audio i video, kopiowanie nagrań na taśmach, powielanie kaset wideo, powielanie taśm wideo, powielanie
taśm audio, przenoszenie filmów kinematograficznych
na taśmę wideo, przenoszenie filmów z taśmy amatorskiej
na taśmy wideo, przenoszenie materiału wideo w celu konwersji filmu kinematograficznego na taśmę wideo, przetwarzanie filmów fotograficznych i kinematograficznych,
reprodukcja filmów kinematograficznych, uwydatnianie

(210) 505489
(220) 2019 10 11
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) COCOBAR
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, czekolada, batony, wafelki, drażetki jako niemedyczne wyroby cukiernicze,
cukierki, landrynki.

(210)
(731)

505494
(220) 2019 10 11
JUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Convallis apartamenty
(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy.
505514
(220) 2019 10 11
ROHA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRAFTON
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do wentylacji, systemy
wentylacyjne i systemy odzyskiwania ciepła, rekuperatory.
505526
(220) 2019 10 11
WIECZERZAK KRZYSZTOF KAWIARNIA SKLEP
SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY, Starczówek
(540) (znak słowny)
(540) Zajazd u George’a
(510), (511) 41 organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez tanecznych, planowanie specjalnych imprez, informacja o imprezach rozrywkowych, prowadzenie
imprez kulturalnych, organizowanie imprez rekreacyjnych,
organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, rezerwacja sal
na imprezy rozrywkowe, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, usługi
edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi technika
oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, zamawianie artystów estradowych na imprezy, usługi w zakresie inżynierii
dźwięku do obsługi imprez, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi w zakresie
dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, usługi w zakresie
firmowych imprez dla klientów lub pracowników, organizowanie gal, planowanie przyjęć, organizacja przyjęć, usługi
imprez muzycznych na żywo, usługi miksowania muzyki,
usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, rozrywka, rozrywka
z udziałem muzyki, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego,
udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, usługi
rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, organizowanie
rozrywki podczas uroczystości weselnych, 43 zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe,
catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie
jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów
i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze
(210)
(731)

55

dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu
obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, wycena
zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach,
świadczenie usług przez hotele i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja hotelowa
na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem internetu, usługi agencji wynajmu
mieszkań, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w domach i mieszkaniach, pensjonaty, domy gościnne, rezerwacja miejsc w pensjonatach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, organizacja miejsca
na przyjęcia weselne, organizacja przyjęć weselnych w zakresie żywność i napojów.
505568
(220) 2019 10 14
BIRRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) birrt
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie komputerowe
do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie rzeczywistym, 37 instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych.
505578
(220) 2019 10 14
BIRRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) birrt
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie komputerowe
do monitorowania, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i pozyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych.
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505594
(220) 2019 10 14
SZYMAŃSKI MACIEJ, Swadzim
(znak słowno-graficzny)
WIDS

(531) 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 9 elektroniczne czujniki pomiarowe, elektryczne
urządzenia sygnalizacyjne, oprogramowanie komputerowe
do łączności za pośrednictwem sieci bezprzewodowych,
bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania
i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych,
12 fotele samochodowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

505600
(220) 2019 10 14
SZYMAŃSKI MACIEJ, Swadzim
(znak słowno-graficzny)
combo

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 fotele samochodowe.
505601
(220) 2019 10 14
GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce;
KONEFAŁ ANETA, Kolbuszowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY
(210)
(731)

(531) 03.01.14, 03.01.22, 20.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki
w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych, 16 czasopisma, publikacje periodyczne,
broszury, ulotki, biuletyny, gazety, karty pocztowe, albumy,
atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami
do wyrywania, kartki okolicznościowe, papeteria, katalogi,
komiksy, koperty, książki, mapy geograficzne, notesy, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki, torebki
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje
reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły
i materiały piśmienne, 39 dystrybucja książek i czasopism,
40 drukowanie książek i czasopism, usługi poligraficzne
i skład drukarski, 41 usługi w zakresie szkoleń na odległość,
wydawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi
wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi
nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi
organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i pe-
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riodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów,
sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.
(551) wspólne prawo ochronne
505602
(220) 2019 10 14
GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce;
KONEFAŁ ANETA, Kolbuszowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

(210)
(731)

(531) 03.01.14, 03.01.22, 20.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki
w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych, 16 czasopisma, publikacje periodyczne,
broszury, ulotki, biuletyny, gazety, karty pocztowe, albumy,
atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami
do wyrywania, kartki okolicznościowe, papeteria, katalogi,
komiksy, koperty, książki, mapy geograficzne, notesy, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki, torebki
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje
reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły
i materiały piśmienne, 39 dystrybucja książek i czasopism,
40 drukowanie książek i czasopism, usługi poligraficzne
i skład drukarski, 41 usługi w zakresie szkoleń na odległość,
wydawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi
wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi
nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi
organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów,
sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.
(551) wspólne prawo ochronne
505607
(220) 2019 10 14
GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce;
KONEFAŁ ANETA, Kolbuszowa
(540) (znak słowny)
(540) Mały Miś w świecie wielkiej literatury
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki
w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych, 16 czasopisma, publikacje periodyczne,
broszury, ulotki, biuletyny, gazety, karty pocztowe, albumy,
atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami
do wyrywania, kartki okolicznościowe, papeteria, katalogi,
komiksy, koperty, książki, mapy geograficzne, notesy, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki, torebki
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje
reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły
i materiały piśmienne, 39 dystrybucja książek i czasopism,
40 drukowanie książek i czasopism, usługi poligraficzne
i skład drukarski, 41 usługi w zakresie szkoleń na odległość,
wydawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycz-

(210)
(731)
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nych, pisania tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi
wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi
nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi
organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on~line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów,
sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

505610
(220) 2019 10 14
KULIG MARCIN MASSIVE, Czechowice-Dziedzice
(znak słowno-graficzny)
massive baits

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, 28 zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

505618
(220) 2019 10 14
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
(znak słowno-graficzny)
BUDOWLANKA GRUPA psb MRÓWKA GRUPA psb
POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE GRUPA psb PROFI
woda mineralna gazowana RABKA ZDRÓJ
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(540) KAT
(510), (511) 9 dyski kompaktowe /CD-ROM/, dyski magnetyczne, dyski optyczne, dyskietki, hologramy, filmy naświetlone, taśmy video, nośniki do rejestracji dźwięku, neony
reklamowe, oprogramowanie komputerowe do pobrania,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, płyty
gramofonowe, płyty kompaktowe audio-video, powyższe
towary również rozpowszechniane przez Internet, 16 afisze,
plakaty, albumy, bilety, biuletyny informacyjne, fotografie,
gazety, czasopisma, kalendarze, komiksy, książki, materiały
piśmienne, nalepki, prospekty, przeźrocza, pudełka kartonowe lub papierowe, reprodukcje graficzne, stemple, pieczątki, śpiewniki, torby do pakowania z papieru lub tworzyw
sztucznych, powyższe towary również rozpowszechniane
przez Internet, 25 bandany na szyję, bezrękawniki, bielizna, chusty, czapki, daszki do czapek, kamizelki, kaptury
do ubrań, kombinezony, koszule, nakrycia głowy, odzież,
odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, podkoszulki, spodnie,
koszulki sportowe, stroje na maskaradę, szale, szelki, powyższe towary również rozpowszechniane przez Internet,
41 wypożyczanie dekoracji teatralnych, usługi informacji
o imprezach rozrywkowych, usługi rozrywki klubowej, publikowanie książek, usługi kompozycji muzycznych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, filmowanie i nagrywanie
filmów na taśmach video, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie zawodów sportowych, usługi
produkcji filmów, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, realizowanie
spektakli, usługi studia nagrań, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi fotografii, wypożyczanie sprzętu audio, organizowanie i obsługa konferencji, zjazdów, udostępnianie
muzyki cyfrowej (nie do pobrania) w Internecie.
505654
(220) 2019 10 15
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KETOLIX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne dla celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt.
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje
energetyzujące i izotoniczne, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do sporządzania napojów, piwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

505623
(220) 2019 10 14
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
(znak słowno-graficzny)
BUDOWLANKA GRUPA psb MRÓWKA GRUPA psb
POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE GRUPA psb PROFI
woda mineralna niegazowana RABKA ZDRÓJ

(531) 26.13.25, 27.05.01, 05.07.13, 29.01.14
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje
energetyzujące i izotoniczne, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do sporządzania napojów, piwo.
(210) 505644
(220) 2019 10 15
(731) LUCZYK PIOTR, Katowice
(540) (znak słowny)

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

(531)

505655
(220) 2019 10 15
GUENTHER ANNA DESIGN AG, Bibice
(znak słowno-graficzny)
sfmeble.pl STYLOWE & FUNKCJONALNE

26.04.04, 26.04.18, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.25, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o konsumentach produktów z kategorii mebli i wyposażenia wnętrz (bez
uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumentom
obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi
takie mogą być świadczone przez sklepy detaliczne, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe,
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39 magazynowanie, dostarczanie towarów, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, transport mebli,
42 dekoracja wnętrz.
505657
(220) 2019 10 15
TRAF ZAKŁADY WZAJEMNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAF

(210)
(731)

(531) 03.03.01, 03.03.15, 03.03.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy służący do obsługi
i sprzedaży zakładów wzajemnych, totalizatory jako urządzenia, urządzenia do przetwarzania danych związanych
z zakładami wzajemnymi, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia telewizyjne, 16 afisze, plakaty, afisze i plakaty
z papieru lub kartonu, bilety zakładów wzajemnych, broszury informacyjne dotyczące gry, formularze [blankiety, druki],
materiały drukowane, papier firmowy, ulotki, 28 urządzenia
do gier związanych z przyjmowaniem zakładów wzajemnych, 41 usługi gier hazardowych, oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi wideo oraz ich edycji na potrzeby realizacji imprez, produkcja
i montaż programów telewizyjnych, redagowanie tekstów
dla komentatorów, publikowanie tekstów za pośrednictwem
terminali i strony www innych niż reklamowe, hazard związany z zakładami wzajemnymi, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenie), organizowanie konkursów, organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez plenerowych, organizowanie wystaw i pokazów z dziedziny kultury
i edukacji.
505660
(220) 2019 10 15
WIZJA V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wizjaMED

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 urządzenie do rezonansu magnetycznego,
skanery do obrazowania metodą RM, urządzenia do RM
w celach medycznych, tomografy do celów medycznych,
tomografy komputerowe, sprzęt do tomografii rentgenowskiej do użytku medycznego, 41 szkolenia w dziedzinie medycyny, 44 usługi obrazowania medycznego, obrazowanie
rentgenowskie w celach medycznych, wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych.
505661
(220) 2019 10 15
PRACOWNIA PROJEKTOWA KONAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) KONAR PRACOWNIA PROJEKTOWA

(531) 07.01.24, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, usługi doradztwa budowlanego,
42 projektowanie budowlane, projektowanie konstrukcyjne,
projektowanie budynków przemysłowych, projektowanie
architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, projektowanie
ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie zewnętrznej części budynków, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, opracowywanie projektów technicznych
do projektów budowlanych, projektowanie sieci dróg, usługi
projektowania architektonicznego w dziedzinie ruchu drogowego i transportu, projektowanie i planowanie systemów
kanalizacyjnych, usługi projektowania, technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, projektowanie
systemów elektrycznych, usługi doradztwa technicznego
w zakresie inżynierii budowlanej.
(210)
(731)
(540)
(540)

505666
(220) 2019 10 15
PIEPIÓRKA DOROTA SYLWIA, Kwidzyn
(znak słowno-graficzny)
Bajeczna Chemia

(531) 19.03.01, 26.01.01, 26.01.04, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 filmy nagrane i do pobrania, lekcje on-line
do pobrania, kursy multimedialne nagrane i do pobrania,
materiały edukacyjne nagrane i do pobrania, publikacje
elektroniczne tekstowe i obrazkowe, 16 materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, zeszyty, książki i pomoce
naukowe, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe, szkoleniowe,
instruktażowe, warsztaty, lekcje, szkolenia, organizowanie
konferencji i konkursów, organizowanie wystaw nie w celach
reklamowych.
505707
(220) 2019 10 16
GRUPA HANDLOWO MARKETINGOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Autentica
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 białka jajek, bita śmietana, dżemy, marmolady, galaretki, koktajle mleczne, kremy na bazie masła, kremy
na bazie śmietany, lecytyna spożywcza, masło czekoladowe, masa jajeczna, jajka w proszku, mleko skondensowane,
mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, owo-
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ce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce gotowane,
owoce w puszkach, owoce w żelu, owoce prażone, oleje
i tłuszcze jadalne, olej palmowy jadalny, margaryna, masło,
pomady, produkty mleczne, przekąski na bazie owoców, sałatki owocowe, żółtka jajek, 30 aromaty do ciast inne niż oleje
esencyjne, bułki, chleb, ciasta, ciasto w proszku, cukier nietopliwy, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, drożdże
piekarnicze, enzymy do ciast, mieszanki do pieczenia ciast,
gofry, napoje na bazie czekolady, kakao, kremy czekoladowe, lody spożywcze, masa makowa w postaci gotowego nadzienia do słodkich wypieków, masa cukrowa do wypieków,
musy czekoladowe, musy owocowe, pasta migdałowa, pasty
do lodów, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, płatki owsiane, polepszacze do pieczywa, puddingi, przekąski zbożowe,
skrobia do celów spożywczych, słód do celów spożywczych,
syrop cukrowy, wyroby cukiernicze, nadzienia owocowe
do wyrobów cukierniczych, słone farsze do wyrobów piekarniczych, zakwas, zaczyn.
505708
(220) 2019 10 16
BIAŁKOWSKA-GUGAŁA MIROSŁAWA MAGA FIRMA,
Łódź
(540) (znak słowny)
(540) MAGA Cosmetics
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, preparaty do paznokci, lakiery hybrydowe, kremy, pomadki, kosmetyka kolorowa.
(210)
(731)

505727
(220) 2019 10 17
CANVAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FAKWARD
(510), (511) 18 torby, torebki, torby turystyczne, 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bokserki, czapki jako nakrycia
głowy, dzianina (odzież), kamizelki, kąpielówki, koszule, koszule z krótkim rękawem, koszulki z krótkim rękawem, kurtki
(odzież), majtki, nakrycia głowy, odzież, odzież papierowa,
skarpetki, swetry, rękawiczki, odzież z imitacji skóry.
(210)
(731)

(210) 505740
(220) 2019 10 17
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pregna Gardi
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty białkowe do celów medycznych, preparaty odżywcze
do celów medycznych, preparaty witaminowe, preparaty
farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki,
kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty
higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych.
(210) 505744
(220) 2019 10 17
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pregna Plus Care
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty białkowe do celów medycznych, preparaty odżywcze
do celów medycznych, preparaty witaminowe, preparaty
farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki,
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kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty
higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych.
(210) 505746
(220) 2019 10 17
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pregna Gardin
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty białkowe do celów medycznych, preparaty odżywcze
do celów medycznych, preparaty witaminowe, preparaty
farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki,
kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty
higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych.
(210) 505747
(220) 2019 10 17
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AFRONIS CLEAN
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, kosmetyki do pielęgnacji, preparaty do higieny, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje,
zawiesiny, aerozole do celów medycznych, plastry do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów
medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów
medycznych, żywność do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

505812
(220) 2019 10 18
CENTRUM KULTURY PODGÓRZA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
SOLVAY NOCĄ

(531) 16.01.13, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 9 nagrania audio, nagrania muzyczne, nagrania
wideo, nagrania multimedialne, nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe, muzyczne nagrania wideo, płyty [nagrania
dźwiękowe], muzyczne nagrania dźwiękowe, pobieralne nagrania dźwiękowe, 35 usługi reklamowe, promocja [reklama]
koncertów, produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, marketing imprez i wydarzeń, 41 imprezy kulturalne, organizowanie imprez muzycznych, prowadzenie imprez
rozrywkowych, prowadzenie imprez kulturalnych, informacja o imprezach rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie imprez rozrywkowych,
rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja sal
na imprezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na imprezy
kulturalne, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe,
koncerty muzyczne, organizowanie koncertów, rezerwacje
koncertów, prezentacja koncertów, zarządzanie koncertami,
obsługa koncertów muzycznych, usługi koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych, produkcja
koncertów muzycznych, rezerwacja biletów na koncerty,
prowadzenie koncertów, produkcja nagrań dźwiękowych,
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produkcja nagrań audiowizualnych, realizacja nagrań audiowizualnych, wynajem studiów nagrań, produkcja nagrań
muzycznych, usługi studia nagrań, usługi w zakresie nagrań,
usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, produkcja
dzieł muzycznych w studio nagrań, dostarczanie rozrywki
w postaci nagranej muzyki, udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, zapewnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, produkcja
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna, usługi
fotograficzne, usługi orkiestry symfonicznej, rozrywka w postaci występów orkiestr i/lub zespołów muzycznych.
505814
(220) 2019 10 18
RUDNIKAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) TARRACCO
(510), (511) 1 środki chemiczne do ochrony roślin, środki
ochrony roślin przeciw patogenom, środki chemiczne dla
rolnictwa, środki chemiczne dla ogrodnictwa, preparaty
do regulacji wzrostu roślin, środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym, 5 środki chwastobójcze,
środki grzybobójcze, herbicydy, fungicydy, środki przeciw
pasożytom, środki przeciw szkodnikom, środki chemiczne
dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze].
(210)
(731)

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

505818
(220) 2019 10 18
KAMIŃSKI DANIEL EGIDA UBEZPIECZENIA,
(znak słowno-graficzny)
KAMINSKI FINANCE

(531) 26.07.99, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 36 analizy finansowe, agencje kredytowe, bankowość hipoteczna, doradztwo w sprawach finansowych,
faktoring, informacje finansowe, leasing finansowy, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pożyczki [finansowanie], transakcje finansowe, usługi finansowania, usługi ubezpieczeniowe,
zarządzanie finansami.
(210) 505820
(220) 2019 10 19
(731) GALEWSKA-KUSTRA MARTA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) PUCIO
(510), (511) 16 artykuły piśmiennicze, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, materiały do pisania, materiały
do rysowania, zestawy do malowania dla dzieci, artystyczne
i rzemieślnicze zestawy do malowania, artykuły papiernicze
do pisania, artykuły papiernicze dla dzieci, papier i karton,
papier kolorowy, karton kolorowy, papier nutowy, papier
świecący, papier wodoodporny, papier samoprzylepny, papier katalogowy, papier matowy, papier samokopiujący, papier rysunkowy, papier zeszytowy, papier gazetowy, papier
listowy, bloki papierowe, torby papierowe, papier do wyrobu toreb i worków, papier drukarski, papier katalogowy, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, kartki papieru
[wkłady], kartki papieru do robienia notatek, kalka kopiująca,
kalka kopiująca jako gotowy produkt, folia, brystol, tektura,
tuby z tektury, szyldy papierowe, książki, książki dla dzieci,

Nr ZT49/2019

książki edukacyjne, książki z grafiką, książki do malowania,
książki z obrazkami, książki z plakatami, książki do rysowania,
książki z opowiadaniami, okładki książek, opakowania książek, zakładki do książek, papier do owijania książek, podkładki tekturowe do oprawiania książek, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, banery wystawowe z papieru, banery wystawowe wykonane z kartonu, biuletyny informacyjne, biuletyny jako materiały drukowane, czasopisma [periodyki], czasopisma dla dzieci, czasopisma o tematyce ogólnej, dodatki
do gazet w postaci czasopism, czasopisma z plakatami, czasopisma branżowe, okładki czasopism, gazety, broszury drukowane, broszury, druki, druki w formie obrazów, materiały
drukowane kalendarze drukowane, drukowane opowieści
przedstawione w formie ilustrowanej, drukowane materiały
dydaktyczne, fotografie, fotografie wydrukowane, fotografie
oprawione i nieoprawione, girlandy papierowe, fiszki, drukowany materiał promocyjny, drukowane znaki papierowe,
opakowania na prezenty, etykietki na prezenty, pudełka
na prezenty, kalendarze, historyjki obrazkowe, katalogi, katalogi kartkowe, katalogi sprzedaży wysyłkowej, karykatury,
karty, karty obrazkowe, karty drukowane, karty do kolekcjonowania, kupony, krzyżówki, książeczki do kolorowania, komiksy, kolaże, odbitki, odbitki kolorowe, obrazy artystyczne,
nalepki, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, przypinki
jako materiały piśmiennicze, notesy, monografie, materiały
edukacyjne i instruktażowe, magazyny w zakresie gier i grania, magazyny dotyczące gier wideo i gier komputerowych,
pamiętniki, dzienniki, papier gazetowy, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje periodyczne drukowane, prospekty, pocztówki i widokówki, podręczniki, podręczniki edukacyjne, skoroszyty i segregatory, szablony jako artykuły piśmienne, ulotki, wizytówki, transparenty z papieru, teczki papierowe, teczki
na akta, szkice, szkicowniki, zeszyty, szkolne zeszyty, zeszyty
do ćwiczeń, zeszyty ćwiczeń z naklejkami, zeszyty do pisania lub rysowania, zakładki, zakładki do książek, zaproszenia,
drukowane zaproszenia kartonowe, wzory papierowe, drukowane wzory, wzory do kalkowania, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, torby plażowe, torby na zakupy, torby na książki, torby
na obuwie, torby szkolne, torby szkolne z paskiem na ramię,
tornistry szkolne, plecaki, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki
do noszenia niemowląt, teczki i aktówki, teczki ze skóry, torebki, skórzane torebki, torebki damskie, torebki męskie, torebki wieczorowe, kopertówki, portfele skórzane, portmonetki, portmonetki skórzane, portmonetki wielofunkcyjne,
paski do torebek na ramię, paski naramienne, skóra i imitacja
skóry, 21 artykuły gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, naczynia, naczynia ceramiczne, naczynia do gotowania, naczynia kuchenne ceramiczne, naczynia żaroodporne, naczynia ze szkła, naczynia
do pieczenia, miednice łazienkowe jako naczynia, szklanki,
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, naczynia
na napoje, naczynia na mydło, naczynia do kuchenek mikrofalowych, naczynia do serwowania potraw, podstawki stołowe pod naczynia, termoizolowane naczynia domowe
z porcelany, termoizolowane naczynia domowe z ceramiki,
kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, kubki gliniane,
kubki szklane, kubki plastikowe, kubki podróżne, kubki termiczne, kubki papierowe, kubki do kawy, kubki do karmienia, kubki do napojów, uchwyty na kubki, stojaki, wieszaki
na kubki, kubki z chińskiej porcelany, kubki z podwójną
ścianką, szklanki bez uchwytów, uchwyty na szklanki, filiżanki, filiżanki na herbatę, filiżanki do kawy, garnki, garnki kuchenne, garnki ciśnieniowe, garnki ceramiczne, garnki kamienne, podstawki pod garnki, podkładki pod garnki, garnki
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do popcornu na płytę kuchenną, garnki do gotowania
na parze jako sprzęt kuchenny, statuetki, figurki, tabliczki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana,
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, odzież męska, damska i dziecięca, odzież
dziewczęca, odzież dla chłopców, odzież dla małych dzieci,
odzież niemowlęca, odzież codzienna, odzież ciążowa,
odzież rekreacyjna, odzież do spania, odzież do biegania,
bielizna, bielizna nocna, bielizna termoaktywna, bielizna
osobista, bielizna damska, bielizna ciążowa, artykuły odzieżowe do użytku teatralnego, akcesoria na szyję, bluzy i bluzki, bluzy z kapturem, bluzy sportowe, biustonosze, chusty
jako odzież, chusty plażowe, spodnie, dżinsy, krótkie
spodnie, szorty, spódnice, sukienki damskie, sukienki ciążowe, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, piżamy, koszule
nocne, szlafroki, śpioszki, pajacyki, podkoszulki, koszulki
z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki bez rękawów, fartuszki, dzianina, garnitury, garnitury męskie, garnitury damskie, krawaty, kamizelki, kombinezony, golfy, topy
jako odzież, topy do biegania, koszule, kostiumy, kostiumy
kąpielowe, kurtki męskie, damskie i dziecięce, paski, płaszcze, rękawiczki, rajstopy, skarpetki, swetry, obuwie męskie,
damskie i dziecięce, obuwie dla niemowląt, obuwie na plażę, obuwie do uprawiania sportów, botki, botki niemowlęce,
botki dla kobiet, kalosze, kalosze wkładane na obuwie, klapki
jako obuwie, japonki, śniegowce, sandały, sandały i buty plażowe, tenisówki, tenisówki na koturnie, nakrycia głowy męskie, damskie i dziecięce, nakrycia głowy dla niemowląt, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe,
czapki jako nakrycia głowy, czapki z daszkiem, czapki bez
daszków, czapki sportowe, opaski na głowę, czepki kąpielowe, 28 artykuły do zabawy dla dzieci, zabawki, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, gry planszowe, gry towarzyskie, gry
towarzyskie na przyjęcia, gry elektroniczne, przenośne podręczne gry komputerowe, gry i zabawki edukacyjne, gry automatyczne, karty do gry, kości do gry, automaty do gier,
sprzęt do gier wideo, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne,
kule do gry, miniaturki do gry, piłki do gier i zabaw, zestawy
gier planszowych, elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci, elektroniczne gry planszowe, edukacyjne
gry elektroniczne, puzzle, miniatury pojazdów, balony,
ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych
i słodyczy, choinki z materiałów syntetycznych, przyrządy
gimnastyczne i do ćwiczeń fizycznych, zabawki pluszowe,
inteligentne pluszowe zabawki, maskotki, misie pluszowe,
lalki, lalki pluszowe, akcesoria dla lalek, hulajnogi jako zabawki, huśtawki, grzechotki, balony, balony do gry, czterokołowe pojazdy dla dzieci jako zabawki, broń zabawkowa,
broń strzelecka zabawkowa, elektroniczne zabawki do nauki, biżuteria zabawkowa, deskorolki, figurki do zabawy, figurki akcji do zabawy, konie na biegunach jako zabawki,
klocki do zabawy, kostiumy jako zabawki, maski papierowe,
maski teatralne, maski kostiumowe, maski na twarz jako zabawki, maski zabawkowe, latawce, pacynki, plastelina do zabawy, pistolety na wodę, pistolety zabawkowe, pojazdy jako
zabawki, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia, pozytywki zabawkowe, postacie z bajek fantasy jako zabawki, sanie jako
zabawki, samoloty do zabawy, samochody do zabawy, rowery zabawkowe, roboty zabawkowe, szachy, warcaby,
trampoliny, wózki do zabawy, wrotki, zabawki do rysowania,
figurki akcji jako zabawki lub artykuły zabawkowe, zabawki
rozwojowe dla niemowląt, zestawy figurek do zabawy, zestawy do zabawy, zjeżdżalnie jako przedmioty do zabawy,
artykuły sportowe, deskorolki, torby na deskorolki, łyżworolki, łyżwy, łyżwy do gry w hokeja na lodzie, buty łyżwiarskie
z przymocowanymi łyżwami.
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505839
(220) 2019 10 21
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) HYDRO-OPTIMA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(210)
(731)

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

505868
(220) 2019 10 21
MILEWSKA ANNA TRIUMF SERVICE, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Cargocraft

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem budynków, dzierżawa lub wynajem
budynków, wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, 39 transport, transport helikopterowy, transport łodziami, transport statkami,
transport promowy, transport samochodowy, transport kontenerowcami, transport rurociągami, transport lądowy, transport ładunków, transport morski, transport wodny, transport
drogowy, transport lotniczy, transport towarów, transport
powietrzny, transport kolejowy, transport rzeczny, transport
autobusowy, transport strzeżony, transport bagażu, transport
barkami, transport pasażerski, transport paczek, transport
pojazdów, transport bagażowy, organizowanie transportu,
czarterowanie transportu, logistyka transportu, rezerwacja
transportu, rezerwowanie transportu, transport ładunków
statkiem, transport i składowanie, transport lądowy osób,
transport wodami śródlądowymi, transport przedmiotów
wartościowych, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, usługi transportu ładunków, rezerwowanie transportu promami, usługi transportu
statkami, rezerwowanie transportu powietrznego, usługi
transportu promowego, organizowanie transportu pasażerskiego, wynajmowanie transportu kolejowego, wynajmowanie transportu drogowego, usługi transportu pojazdami,
organizowanie transportu powietrznego, organizowanie
transportu bagażu, rezerwowanie transportu autokarowego, rezerwowanie transportu kolejowego, usługi transportu
wodnego, usługi transportu powietrznego, usługi transportu
drogowego, wypożyczanie środków transportu, usługi pośrednictwa transportowego, wynajem pojazdów transportowych, transport pasażerów i ładunków, transport i dostawy
towarów, transport i składowanie towarów, organizowanie
transportu i podróży, usługi wynajmu pojemników transportowych, transport pasażerów i ich bagażu, usługi transportu
drogowego dla pasażerów, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania transportu,
usługi w zakresie transportu kontenerowego, usługi w zakresie transportu towarów, usługi transportu zbiorowego dla
ludności, usługi w zakresie transportu bagażu, usługi w zakresie transportu drogowego, usługi konsultacyjne związane
z transportem, usługi doradcze związane z transportem, usługi informacyjne związane z transportem, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi doradcze związane z transportem drogowym, organizacja transportu drogą
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lądową, morską i powietrzną, dzierżawa palet do transportu
lub składowania towarów, wypożyczanie palet i kontenerów
do transportu towarów, transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną i wodną, spedycja, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów drogą powietrzną, spedycja
towarów drogą lądową, spedycja ładunków drogą morską,
spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, wynajem
pojazdów, wynajem magazynów, wynajem przyczep, wynajem kontenerów, wynajem samochodów, wynajem wózków
widłowych, wynajem pojazdów pasażerskich, wynajem segmentów magazynowych, wynajem miejsc magazynowych,
wynajem przestrzeni magazynowej, kontraktowy wynajem
pojazdów, wynajem pojazdów ciężarowych, wypożyczanie
i wynajem pojazdów, wynajem pojazdów z kierowcą, wynajem przenośnych kontenerów magazynowych, wynajem
ciężarówek i przyczep, wynajem silnikowych pojazdów lądowych, wynajem pojemników dla branży transportowej,
wynajem przyczep do przewozu samochodów, wynajem
palet do użytku przemysłowego i komercyjnego, wynajem
maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, wynajem maszyn i urządzeń do pakowania lub zawijania, wynajmowanie pojazdów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie
miejsc parkingowych, magazynowanie, magazynowanie towarów, magazynowanie ładunków, magazynowanie bagażu,
magazynowanie paczek, magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie i składowanie, usługi związane z magazynowaniem towarów, wypożyczanie pojazdów, wynajem
pojazdów użytkowych, organizacja wynajmu pojazdów, wypożyczanie pojazdów drogowych, czarterowanie pojazdów
do transportu, wypożyczanie ciężarówek i pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

505874
(220) 2019 10 21
BABICZ BARTŁOMIEJ, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
CENTRAL APARTMENTS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.25, 24.15.13
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne.
505882
(220) 2019 10 21
GREHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dyzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Charm Medi
(210)
(731)

(531) 05.05.01, 05.05.20, 24.13.17, 24.13.26, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki.
(210)
(731)

505887
(220) 2019 10 21
BUMERANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Katowice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXTRA-LABELS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 9 etykiety z kodami kreskowymi, kodowane,
elektroniczne etykiety identyfikacyjne i oznaczenia, etykiety
identyfikacyjne [dające się odczytać maszynowo], etykiety
identyfikacyjne [do odczytu maszynowego], etykiety identyfikacyjne [zakodowane], etykiety z odczytywanymi komputerowo kodami, etykiety zawierające informacje zapisane
lub kodowane optycznie, etykiety zawierające informacje
zapisane lub kodowane elektronicznie, etykiety zawierające
informacje zapisane lub kodowane magnetycznie, etykiety ze zintegrowanymi tagami RFID, magnetyczne etykiety
identyfikacyjne, samoprzylepne etykiety [magnetyczne],
samoprzylepne etykiety [zakodowane], 16 etykiety przylepne z papieru, samoprzylepne etykiety drukowane, etykiety
z papieru, drukowane etykiety na bagaż, drukowane zabawne etykiety na butelki z winem, etykiety adresowe, etykiety
kartonowe na bagaż, etykiety kartonowe odprawionego bagażu, etykiety nie z materiału tekstylnego, etykiety [owijki]
na butelki z papieru lub kartonu, etykiety papierowe do ścierania na mokro, etykiety papierowe na bagaż, etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety tekturowe, etykiety
wysyłkowe, etykiety z papieru lub kartonu, ręcznie malowane papierowe etykiety na butelki z winem, wzmocnione
etykiety do materiałów piśmiennych, 20 etykiety z tworzyw
sztucznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

505904
(220) 2019 10 22
Lornamead Group Limited, Trowbridge, GB
(znak słowno-graficzny)
Lypsyl SINCE 1905

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 26.01.06
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, pomadki do ust, balsamy i maści do ust, do użytku
kosmetycznego, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki
z filtrami przeciwsłonecznymi, kremy kosmetyczne do ust,
kosmetyczne balsamy do ust, środki do kosmetycznej pielęgnacji warg, kosmetyczne pomadki do ust, kosmetyczne
błyszczyki do ust, kosmetyczne konturówki do ust, balsamy do ust, kosmetyczne kredki do ust, balsamy do ust, kosmetyczne produkty do ochrony ust, kosmetyczne maści
do ust, kosmetyczne szminki z filtrem przeciwsłonecznym,
kosmetyki do ust do ochrony przed słońcem, 5 preparaty
farmaceutyczne, plastry, materiały opatrunkowe, preparaty
nawilżające (farmaceutyczne), preparaty z filtrami przeciwsłonecznymi do użytku medycznego, preparaty zdrowotne
do ust, balsamy, kremy i maści do ust zawierające substancje
medyczne, kremy lecznicze do ust, balsamy do ust zawierające substancje medyczne, lecznicze preparaty do pielęgnacji ust, pomadki do ust zawierające substancje medyczne,
kosmetyki do ochrony ust zawierające substancje medyczne, lecznicze maści do ust, farmaceutyczne balsamy do ust,
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maści farmaceutyczne do ust, szminki z filtrem przeciwsłonecznym do użytku medycznego, produkty do ochrony ust
przed słońcem, do użytku medycznego.
(210) 505907
(220) 2019 10 22
(731) OLESIUK DAWID MIODOSYTNIA PODLASKA, Saki
(540) (znak słowny)
(540) IMPERATOR PUSZCZY
(510), (511) 33 miód pitny.
505924
(220) 2019 10 22
ARCHINSTAL EXPRES B. JARKOWSKI J. BARAN
SPÓŁKA JAWNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXPRES
(210)
(731)
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rzanie danych do celów administracyjnych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sporządzanie raportów handlowych
i gospodarczych, 36 elektroniczne przetwarzanie płatności
zamówień w zakresie usług medycznych, 38 przekazywanie
informacji za pośrednictwem: sieci komputerowych oraz
Internetu za pomocą środków elektronicznych, za pośrednictwem usług online, za pomocą komputera, za pośrednictwem telefonu, przesyłanie informacji i obrazów związanych
z lekami i medycyną, 42 platforma komputerowa do obsługi
klientów placówek medycznych, komercyjny rozwój oprogramowania dla placówek medycznych, oprogramowanie
do zarządzania bazami danych i platform internetowych,
przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, 44 wydawanie raportów medycznych, kompilacja raportów medycznych, przygotowywanie raportów
dotyczących kwestii medycznych, usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, udostępnienie raportów
dotyczących badan medycznych osób.
505970
(220) 2019 10 23
MATERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MB MATERBUD

(531) 29.01.13, 27.05.01, 14.05.02, 26.04.05
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja zegarów i zegarków,
naprawa obuwia, usługi szewskie, wymiana baterii, w tym
wymiana baterii w zegarkach, wymiana pasków w zegarkach, 40 dorabianie kluczy, dorabianie zapasowych kluczy,
grawerowanie pieczątek, obróbka metali, produkcja pieczątek gumowych, szlifowanie, usługi grawerowania pieczątek
gumowych, wykonywanie kopii kluczy.

(210)
(731)

505938
(220) 2019 10 23
ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKTYWIT PM

(531) 26.02.01, 26.02.18, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, kształtki rurowe metalowe, armatura metalowa do przewodów,zawory
wodociągowe metalowe, wodociągowe przewody metalowe, rury wodociągowe metalowe, 35 usługi agencji importowo – eksportowej w zakresie materiałów budowlanych,
hydraulicznych, gazowych i armatury wodociągowej, gazowej, usługi prowadzenia sklepu, hurtowni i komisu z materiałami budowlanymi, hydraulicznymi, gazowymi i armaturą
wodociągową i gazową, 37 usługi remontowo - budowlane,
hydrauliczne, budowa i konserwacja rurociągów, nadzór budowlany, wykonawstwo robót budowlano - montażowych.

(210)
(731)

(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15
(510), (511) 1 nawozy.
505951
(220) 2019 10 23
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MedicalData
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 przetwarzanie danych do celów administracyjnych, skomputeryzowane zarządzanie biurem placówek
medycznych, usługi administrowania działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej, zarządzanie dokumentacją biznesową i medyczną, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą
i medyczną, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, przetwarzanie
informacji, komputerowe przetwarzanie danych, wprowadzenie i przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie
zamówień, zarządzanie przetwarzaniem danych, przetwa-

(210) 505971
(220) 2019 10 23
(731) TRANSAQUATIC LTD, Road Town, VG
(540) (znak słowny)
(540) VELADIS
(510), (511) 29 anchois, nieżywe, ekstrakty alg do celów spożywczych, ryby solone, ikra rybia przetworzona, klej rybi spożywczy, małże nieżywe, krewetki nieżywe, krewetki różowe
nieżywe, langusty, nieżywe, małże konserwowane, homary,
nieżywe, łosoś, nieżywy, śledzie, nieżywe, strzykwy nieżywe,
wątroba, raki, nieżywe, skorupiaki, nieżywe, konserwowane
ryby, ryby nieżywe, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi,
filety rybne, konserwy rybne, produkty spożywcze na bazie
ryb, sardynki nieżywe, tuńczyk nieżywy, ostrygi nieżywe,
wodorosty jadalne przetworzone, 35 badania rynkowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich - zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw, prezentowanie rybnych
produktów spożywczych w mediach w celu sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie reklam i materiałów reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich rybnych produktów spożywczych (z wyłączeniem ich transportu) umożli-
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wiające nabywcom wygodne obejrzenie i zakup tych dóbr
w sprzedaży hurtowej i detalicznej, usługi sprzedaży ryb,
rybnych produktów spożywczych, owoców morza i mięczaków, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(210) 505975
(220) 2019 10 23
(731) KOWALSKI HENRYK MAREK, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) PRAGMA
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów
medycznych, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów
medycznych, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, pasy
do celów ortopedycznych, prowadniki do celów medycznych, wyciągi do celów medycznych, 44 usługi terapeutyczne, placówki rekonwalescencji, fizjoterapia.
(210) 505986
(220) 2019 10 24
(731) KROPSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KROPHOUSE
(510), (511) 44 salony fryzjerskie, usługi wizażu, usługi w zakresie korzystania z solariów, masaż, manicure.
(210)
(731)
(540)
(540)

505992
(220) 2019 10 24
ĆWIEK MONIKA WILLSON MEDIA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Nela mała reporterka

(531) 03.06.03, 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty [olejki eteryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci
olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycznych,
balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki do celów
kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, basma [barwnik kosmetyczny], bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust,
brokat do paznokci, bursztyn [wyroby perfumeryjne], chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty, inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa, esencja
mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, etui na szminkę,
farby do brody, farby do włosów, geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], woda javelle, jonony [wyroby
perfumeryjne], kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kamień ałun [śro-
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dek ściągający], kamień polerski, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje
do przymocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki
jako kwilai do prania, korund [materiał ścierny], kosmetyki,
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, kreda malarska,
krem do butów, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, krochmal do nadawania połysku
praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, ług sodowy, łupki polerskie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri,
mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe
do celów kosmetycznych, płyny do płukania ust do celów
niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny
intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, wosk do podłóg, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszczenia, powietrze sprężone
w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści
roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do polerowania protez dentystycznych,
preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania
[kosmetyki], preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty
do wywabiania plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty
kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty wybielające [odbarwiacze] do celów domowych, preparaty wygładzające [krochmal], produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, preparaty
do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, róż polerski, rzęsy sztuczne, safrol, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], szmergiel, sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia,
środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki
do czyszczenia zębów, środki do konserwacji skóry [pasty],
środki do namaczania prania, środki do polerowania podłóg
i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty
do szorowania], środki odświeżające powietrze [zapachowe],
środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pralnictwie
jako ultramaryna, środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu [materiał
ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze do rzęs,
waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycz-
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nych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu [materiał ścierny], węgliki metali [materiały ścierne], woda kolońska, woda
lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów
kosmetycznych, wosk do butów, wosk do depilacji, wosk
do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze] do celów
kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu,
inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów,
żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek, aktynometry,
alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy
pożarowe, alidady [części składowe przyrządów optycznych], alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza,
analizatory wielkości nanocząsteczek, anemometry, anody,
anteny, antykatody, aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura
elektryczna do komutacji, aparatura i przyrządy dla chemii,
aparaty do projekcji przezroczy, aparaty fotograficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, apertometry [optyka], aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], automaty
biletowe, automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, balony meteorologiczne,
bankomaty, barometry, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie do papierosów elektronicznych, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne,
betatrony, bezpieczniki topikowe, biochipy, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błony rentgenowskie, naświetlone, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, buty chroniące przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe
do broni palnej, cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chipy [układy scalone], chipy z kodem
DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy
[aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki do sond, cukromierze, cyfrowe stacje
meteorologiczne, cyfrowe termostaty do kontroli warunków
klimatycznych, cyklotrony, cyrkle do mierzenia, czarne
skrzynki [rejestratory danych], częstotliwościomierze, czujniki
piezoelektryczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych],
czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze [odległościomierze], densymetry, densytometry, detektory podczerwieni, diody elektroluminescencyjne z punktami kwantowymi [QLED], diody świecące [LED],
dozowniki, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut bezpiecznikowy,
drut miedziany izolowany, druty [przewody] telefoniczne,
druty [przewody] telegraficzne, druty magnetyczne, dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski kompaktowe
[CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski
optyczne, dyskietki, dysze wylotowe do węży pożarniczych,
dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier
wideo, ekierki pomiarowe, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów
przemysłowych, ekrany wideo, elektrolizery, elektroniczne
breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania,
elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne obroże
treningowe dla zwierząt, elektroniczne partytury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne systemy
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne terminarze osobiste, elektro-
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niczne tłumacze kieszonkowe, elektryczne dzwonki
do drzwi, elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze
światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, emotikony do pobrania
na telefony komórkowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry,
etui na okulary, etui na smartfony, fajki z ustnikiem do oddychania pod wodą, falomierze, film kinematograficzny, naświetlony, filmy [błony] naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry do masek do oddychania, filtry do użytku w fotografii, filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotechniczne, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, fotokopiarki, fotometry,
futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne
taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka elektryczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], grafika do pobrania do telefonów komórkowych, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sportowe, gwizdki sygnalizacyjne, hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, igły do kompasów geodezyjnych, igły gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych,
inteligentne bransoletki jako przyrządy pomiarowe, inteligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio,
interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable rozruchowe do silników, kable światłowodowe, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kalorymetry, kamery cofania do pojazdów, kamery termowizyjne, kamery wideo, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły
ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, kartridże z grami wideo, karty inteligentne [karty z układem scalonym],
karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kaski
do jazdy konnej, kaski ochronne do uprawiania sportu, kasy
rejestrujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], kątowniki do mierzenia, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) jako
monopody ręczne, klawiatury komputerowe, klepsydry [czasomierze], koce gaśnicze, koce ratunkowe, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-klucze,
kolektory elektryczne, kombinezony ochronne dla lotników,
komory dekompresyjne, komórki fotowoltaiczne, komparatory, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompasy okrętowe,
komputery, komputery cienki klient, komputery do noszenia
na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe [PDA],
komputery przenośne [podręczne], komutatory, kondensatory, kondensory optyczne, końcówki [elektryczność], korektory graficzne [urządzenia audio], krokomierze [pedometry],
kryształy galenitu [detektory], kuwety fotograficzne, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotografia], lampy
błyskowe do aparatów fotograficznych, lampy ciemniowe
[fotografia], lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy optyczne, lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, lasery, nie do celów medycznych, latarnie
magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, liny sondujące, logi [instrumenty pomiarowe],
lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], lustra do kontroli pracy, ładowarki do baterii, ładowarki do papierosów elektronicznych, łańcuszki do binokli, łaty niwelacyjne [przyrządy
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geodezyjne], łączniki elektryczne, łodzie ratunkowe, łyżki
do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy, magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], manipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe],
maski do nurkowania, maski do oddychania, inne niż
do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny do liczenia i sortowania
pieniędzy, maszyny faksymilowe, maszyny i urządzenia
do sondowania, maszyny sumujące, materiały na przewody
instalacji elektrycznych [kable], meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, membrany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, metronomy, miarki [przyrządy miernicze], miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub obrączki, miarki krawieckie, miary,
miary stolarskie, mierniki, mierniki sygnetu satelitarnego, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, miksery audio, modele głowy do szkoleń dla fryzjerów
[urządzenie dydaktyczne], modemy, monitory [programy
komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], monitory
wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach,
morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], myszy [sprzęt
do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione,
do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, naklejki termoczułe,
nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robotników, nakrycia głowy w postaci kasków ochronnych, napędy dysków
do komputera, nauszniki do słuchawek, neony reklamowe,
nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych
[fotografia], numeryczne wyświetlacze elektroniczne, obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy [soczewki]
optyka, obiektywy do selfie, obiektywy powiększające, obudowy głośników, ochraniacze głowy do uprawiania sportu,
ochraniacze zębów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochronniki przepięciowe, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne, odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież
azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach,
ognioodporna odzież, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, okulary 3D, okulary
inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omomierze, oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do okularów, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie komputerowych
wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne
czytniki znaków, optyczne nośniki danych, organiczne diody
elektroluminescencyjne [OLED], oscylografy, osłony azbestowe dla strażaków, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony
głowy, osłony obiektywów, osłony ochronne na twarz dla
robotników, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami, osobiste urządzenia stereofoniczne,
owoskopy [prześwietlarki jaj], ozonizatory [ozonatory], pachołki drogowe, pagery radiowe, palmtopy, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, paski do telefonów komórkowych, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pedały
wah wah jako kaczki, peryskopy, piece do użytku laboratoryjnego, pierścienie kalibrujące, piony ciężarkowe, pipety labo-
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ratoryjne, pirometry, plandeki ochronne, planimetry, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, plotery, płytki dla układów scalonych, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty
gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki
pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podręczne słowniki elektroniczne, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce
na smartfony, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane,
pompy pożarnicze, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, poziomnice alkoholowe, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory centralne,
programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane,
projektory, prostowniki, próżniomierze, pryzmaty [optyka],
przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne, przepływomierze, przetworniki elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przezrocza
[fotografia], przyciski do dzwonków, przykładnice pomiarowe, przyłbice do spawania, przyrządy do kosmografii, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do pomiarów
geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy
do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy do pomiaru rozmiaru palca, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru
wysokości, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia
na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy
do wyznaczania azymutu, przyrządy i urządzenia do badania materiałów, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular,
przysłony [fotografia], przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze [elektryczność],
puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe
[elektryczność], radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona gramofonowe, ramki cyfrowe
do zdjęć, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, ratownicze latarki laserowe, reduktory [elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia do pojazdów, regulatory
prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych,
rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, retorty, rękawice
azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice cybernetyczne, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed
promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, rękawy do wskazywania kierunku wiatru, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty do teleprezencji, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne, różdżki dla różdżkarzy, rurki do nurkowania, rurki kapilarne, rurki Pitota, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą,
rury głosowe, satelity do celów naukowych, schody i drabinki pożarowe, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skafandry dla nurków, skanery [urządzenia do przetwarzania
danych], skrzynki akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony, soczewki do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary, sondy
do celów naukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], sprzęgacze akustyczne, sprzęt
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzęże-
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nia elektryczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, stateczniki [oświetlenie], statki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stojaki przystosowane do laptopów, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], stroboskopy, styki elektryczne, subwoofery, suszarki
do klisz [fotografia], suszarki fotograficzne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna,
sygnały mgłowe, niewybuchowe, symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów,
syreny, szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szalki
Petriego, szklane obudowy do akumulatorów, szkła kontaktowe, szkło optyczne, sznureczki do binokli, szpule [fotografia], śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych,
światła błyskowe [sygnały świetlne], światłowody, tablety,
tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice
sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne
lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic
[nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony
bezprzewodowe, telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery [wyświetlacze tekstów], teleskopy, teodolity, termohigrometry, termometry nie do celów medycznych, termostaty do pojazdów, tłumice, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], torby do noszenia komputerów,
totalizatory, transformatory elektryczne, transformatory podwyższające napięcie, transpondery, tranzystory [elektronika],
tratwy ratunkowe, triody, tuby do głośników, tuleje łączące
do kabli elektrycznych, tworniki [elektryczność], tygle [laboratoryjne], układy scalone, urynometry, urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, urządzenia diagnostyczne
nie do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do automatycznego
kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia
do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia
do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli frankowania,
urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia do monitorowania niemowląt,
urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia
do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego
[MRI], nie do celów medycznych, urządzenia do ochrony
osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania, inne
niż do sztucznego oddychania, urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], urządzenia do powiększania [fotografia], urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania
danych, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia
do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia
do stereoskopii, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia
do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do wyważania, urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami
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kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu,
urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych,
urządzenia i przyrządy do astronomii, urządzenia i przyrządy
do fizyki, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia
i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt
dla ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do przetwarzania
powietrza czy wody, urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia kinematograficzne,
urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, urządzenia
monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia
nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia PDA, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych,
urządzenia systemu GPS, urządzenia telekomunikacyjne
w postaci biżuterii, urządzenia telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia wideo
do monitorowania niemowląt, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem
rentgenowskim, nie do celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, wagi pomostowe,
wagi precyzyjne, walkie-talkie, wariometry, węże gaśnicze,
wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi [judasze], wizjery fotograficzne, woltomierze,
wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia
w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło,
wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze fałszywych monet, wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, wyłączniki samoczynne, wysokościomierze, wyzwalacze migawki [fotografia], wzbudniki elektryczne, wzmacniacze,
wzmacniacze lampowe, wzorniki [przyrządy pomiarowe],
zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zakraplacze do odmierzania, inne niż do użytku medycznego lub domowego,
zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory
elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne],
zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, zegarki inteligentne, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów
punktowych, zespoły przewodów elektrycznych do samochodów, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk,
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], złącza do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność], zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów, znaczniki [stolarstwo], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne,
znaki, świecące, 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty
[grafika], akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczniki], aparaty do wykonywania winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z nutami w formie drukowanej,
arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski [heliografia], banknoty, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki
stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe
maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze],
bony wartościowe, brokat do celów biurowych, broszury, celuloidy do filmów animowanych, chłonne arkusze papieru
lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe], chus-

68

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

teczki papierowe do usuwania makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie, czasopisma [periodyki], czcionki
drukarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki
do rysowania, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety z papieru lub kartonu,
filtry do kawy papierowe, folia samoprzylegająca z tworzyw
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa
sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety,
druki], formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów],
fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice
do użytku biurowego, futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papierowe, glina do modelowania,
globusy, grafity do ołówków, gumki do ścierania, hektografy,
identyfikatory [artykuły biurowe], igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka
płócienna, kałamarze, wpuszczane w pulpit, kamienie litograficzne, kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami,
karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty,
karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty indeksowe,
karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie, klamerki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn do pisania, klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], klipsy do piór i długopisów, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów,
komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki
z papieru lub kartonu, korektory w płynie [artykuły biurowe],
korektory w taśmie [artykuły biurowe], kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, kreda
w sprayu, krzywiki, książki, kuwety malarskie, lak do pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki do pisania,
makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki
do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały
drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, z wyjątkiem aparatów, matryce, matryce do druku ręcznego, maty papierowe, miseczki na farby wodne dla artystów, modelina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], narzędzia do słojowania i marmurkowania, nawilżacze [artykuły biurowe], nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biurowe], niszczarki do papieru do użytku
biurowego, notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły
biurowe], numeratory, obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy
i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne,
okładki na książeczki czekowe, okładki na paszporty, okładki,
obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki
na grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe, opaski
na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski
papierowe na cygara, opłatki do pieczętowania, osłony z papieru na doniczki, palety dla malarzy, pantografy [przyrządy
kreślarskie], papier, papier do elektrokardiografów, papier
do malarstwa i kaligrafii, papier do maszyn rejestrujących,
papier do pisania [listowy], papier do radiogramów, papier
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do użytku na stołach do badań, papier do zawijania, papier
filtracyjny [bibuła], papier higieniczny, papier mache, papier
nutowy, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier
przebitkowy, papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący,
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier z miazgi
drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe
podkładki na tacki dentystyczne, papierowe podkładki pod
szklanki, pasta do modelowania, pasta skrobiowa [klej]
do celów papierniczych lub do użytku domowego, pastele
[kredki], perforatory biurowe, periodyki [czasopisma], pędzle,
pędzle do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka
do rysowania [grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany,
płótna malarskie, płótno introligatorskie, płótno nasączone
tuszem do powielaczy, płótno nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, płytki adresowe do adresarek, podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla malarzy,
podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków,
podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, pojemniki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, prospekty,
próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny],
przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory
szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami do użytku szkolnego, pudełka z papieru lub kartonu,
pudła na kapelusze z tektury, ramki i stojaki do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do czyszczenia, rolki do taśm barwiących, ryciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, spinacze do papieru,
spinacze do pieniędzy, stalówki, stalówki ze złota, statuetki
z papieru mache, steatyt [kreda krawiecka], stemple do pieczętowania, suche kalkomanie, suszki do piór, szablony [artykuły piśmienne], szablony do dekorowania żywności i napojów, szablony do wymazywania, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura], szufelki do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śliniaki z rękawami, papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tace
do sortowania i liczenia pieniędzy, tacki biurkowe, taśma
klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy
do kodów kreskowych, taśmy do maszyn do pisania, taśmy
elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty papierowe
do zapisu programów komputerowych, taśmy przylepne
do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torby papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw
sztucznych na odchody zwierząt domowych, transparenty
z papieru, tuby z tektury, tusz chiński, tworzywa sztuczne
do modelowania, uchwyty do kredy, uchwyty do stempli,
pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowania dokumentów
do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii,
urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia i ma-

Nr ZT49/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

szyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania,
usuwalne znaczki jako stemple, utrzymujące wilgoć arkusze
papieru lub plastiku do pakowania żywności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn do pisania, washi [papier japoński], wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw
sztucznych, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy,
nieelektryczne, wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub
dekoracje do włosów, wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania, wzorce pisma
do kopiowania, wzornice perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy
do kart indeksowych, zakładki do książek, zakładki do stron,
zakreślacze, zapisy nutowe, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania
lub rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe, zwijacze do identyfikatorów [artykuły
biurowe], 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia,
apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista,
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body
[bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty
sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki
do obuwia, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki jako
nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, czubki do butów, daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy,
długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra],
fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane
na buty, gorsety, gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie],
kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe
[odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona japońskie,
kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież],
kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie
haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy, liberie, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież],
manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski na oczy
do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury,
mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki
na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane
z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna,
odzież gotowa, odzież haftowana, odzież papierowa, odzież
z imitacji skóry, odzież zawierająca substancje odchudzające,
odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia
wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski
na głowę, ornaty, osłonki na obcasy, palta, pantofle domowe,
pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do obuwia łączące
podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające
[bielizna], pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe,
podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki,
podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy
wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi,
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skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania],
szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki,
z rękawami, nie z papieru, taśmy do spodni pod stopy, togi,
trykoty, trykoty [ubrania], turbany, walonki [buty filcowe], woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby
pończosznicze, 28 akcesoria nadmuchiwane do basenów,
amunicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], artykuły gimnastyczne, automaty do gier hazardowych, automaty
do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty
do gry, balony, bandy stołów bilardowych, bańki mydlane
[zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bloki
startowe [artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń
do szermierki, broń harpunowa [artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, bumerangi, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, chusty do jogi, ciastolina, czujniki brania [sprzęt wędkarski], deski
do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe,
deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony jako
zabawki, dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę,
dżojstiki do gier wideo, ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery [ćwiczenia], figurki do zabawy, folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, gra w domino, gra w kulki, gry, gry nadmuchiwane do basenów, gry
planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry
z obręczami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki
wędkarskie, hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, igły
do pompek do pompowania piłek do gier, kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów
[zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, karty na wymianę [gry
karciane], karuzele do wesołych miasteczek, kije do gier, kije
do snookera, kije golfowe, kije hokejowe, kijki do nartorolek,
kijki narciarskie, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach
[zabawki], konsole do gier video, kontrolery do konsoli gier,
końcówki do kijów bilardowych, kosmetyki zabawkowe
[nie do stosowania], kości do gry, krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla lalek, łuki
do strzelania, łyżworolki, łyżwy, madżong, marionetki, maski
szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, maszty
do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny i urządzenia
do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone
jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, misie
pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów
w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły
sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], namioty zabawkowe, nartorolki, narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły
sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów
oświetleniowych i słodyczy], pachinko [japońska gra automatowa], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki
na przyjęcia, paralotnie, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], pasy na talię, do ćwiczeń, pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, plastelina do zabawy, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy do nurkowania z akwalungiem, płetwy do pływania,
pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy,
pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart,
pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek
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do gier, proce [artykuły sportowe], przenośne [podręczne]
konsole do gier wideo, przenośne gry i zabawki posiadające
funkcje telekomunikacyjne, przybory do łucznictwa, przyrządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice do szermierki, rękawice golfowe, rękawice płetwy do pływania, roboty zabawkowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową
[gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów,
siatki na motyle, siatki tenisowe, skóra focza [pokrycia na narty], smycze do desek surfingowych, spławiki wędkarskie,
sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery
treningowe, sterowniki do zabawek, stojaki do choinek, stoły
bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków,
suspensoria dla sportowców, szachownice, szachy, szpule
do latawców, sztuczne przynęty wędkarskie, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, śnieg
sztuczny na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta,
trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż]
do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], tuby strzelające
na imprezy, tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla
lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle],
uprząż wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządzenia
do sztuczek magicznych, urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie,
urządzenia pływackie do pływania, urządzenia zaciskowe
[sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki, wiązania do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe,
wrotki, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], wstążki do gimnastyki artystycznej, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie
[przedmioty do zabawy], żetony do gier hazardowych, żyłki
wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do żywności jako preparaty, aromaty do ciast, inne niż
olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne
niż olejki eteryczne, baozi jako nadziewane kluski gotowane
na parze, batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, bloki
lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe],
chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto
na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa],
cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada,
czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje
cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje, do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów kuli-
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narnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień
gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi jako pierogi nadziewane,
jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki
z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza bulgur,
kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa,
kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty
herbaty, liofilizowane dania, których głównym składnikiem
jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lomper [podpłomyk na bazie ziemniaków], lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną
czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze],
makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta
do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników, mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko
pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe galaretki [słodycze], pałeczki
lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki
[wyroby cukiernicze], pastyła [wyroby cukiernicze], pasztet
w cieście jako pate en croute, pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki
na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi
[kimchijeon], płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem
jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku
domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty
spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako
przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy
smakowe - sosy, marynaty, ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen jako japońskie danie na bazie makaronu, mączka
z roślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki,
senbei [ciastka ryżowe], siemię lniane do celów kulinarnych
[przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód
do celów spożywczych, soba [japoński makaron z gryki],
soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], mąka
sojowa, sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy,
sos żurawinowy [przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe,
sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny],
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syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie
meksykańskie], tapioka, tarty z owocami, tortille, udon [makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina
[aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem],
woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy
do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża,
zefir [wyroby cukiernicze], ziarna sezamu [przyprawy], ziele
angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 32 aperitify bezalkoholowe, barley wine
[piwo], bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka
słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi,
inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje
orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe,
sok z pomidorów [napój], napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop
do lemoniady, syropy do napojów, moszcz z winogron, niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, preparaty
do produkcji wody gazowanej, woda litowa, woda mineralna
[napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa,
39 chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
dostarczanie wiadomości, dostawa energii elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja energii, dystrybucja wody,
eskortowanie podróżnych, fracht, fracht [przewóz towarów],
frankowanie przesyłek pocztowych, holowanie, informacja
o składowaniu, informacja o transporcie, informacje o ruchu
drogowym, logistyka transportu, łamanie lodu, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów,
maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe, napełnianie automatów sprzedających, obsługa śluz, transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji,
organizowanie rejsów, pakowanie prezentów, pakowanie towarów, parkowanie samochodów, pilotowanie, wypożyczanie pojazdów, pośrednictwo frachtowe, transport powietrzny, przechowywanie bagażu, przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie,
przewóz samochodami ciężarowymi, ratownictwo podwodne, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, ściąganie statków z mielizny,
transport, transport autobusowy, transport barkami, transport i przechowywanie odpadów, transport karetkami ratunkowymi, transport kolejowy, transport łodziami, transport
łodziami spacerowymi, transport mebli, transport morski,
transport pasażerski, transport promowy, transport rurociągami, transport rzeczny, transport samochodami opancerzonymi, transport tramwajowy, udzielanie wskazówek o trasie
dojazdu do celów podróży, usługi butelkowania, usługi car-
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-sharingu, usługi kierowców, usługi kurierskie [wiadomości
lub towary], usługi pomocy drogowej w przypadku awarii
pojazdów, usługi ratownictwa, usługi rozładunku towarów,
usługi taksówek, usługi transportu barkami, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, uzupełnianie banknotów w bankomatach,
wynajem autokarów, wynajem łodzi, wynajem samochodów, wynajem silników lotniczych, wynajem statków powietrznych, wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem
traktorów, wynajem zamrażarek, wynajmowanie garaży, wynajmowanie koni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], wypożyczanie elektrycznych chłodziarek
do wina, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, wypożyczanie samochodów wyścigowych, wypożyczanie skafandrów nurkowych, wypożyczanie wagonów towarowych,
wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, załadunek, wyładunek statków, zbieranie wyrobów nadających
się do przetworzenia jako transport, 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe, dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, edukacja religijna,
egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów,
fotografia, fotoreportaże, hazard, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne
[pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż
taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nauka judo, nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy,
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja
filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia
teatralne [produkcja], przedszkola, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów
[np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe,
szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], szkoły z internatem, świadczenie usług w zakresie kara-
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oke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów
i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu
do salonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych,
usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób
wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji
imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów
[wystawy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi
pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi
przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi
rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi
w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem
urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie akwariów pokojowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie
magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek,
wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].
(210) 506001
(220) 2019 10 24
(731) SHOSHOIA SERGII, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ANTIXO
(510), (511) 3 antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty
[przybory toaletowe], antyperspiranty do użytku osobistego,
aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], balsam do brody, balsam do ciała, balsam do włosów, balsam po goleniu, balsamy do brody, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, balsamy do golenia,
balsamy do opalania, balsamy do rąk, balsamy do redukcji
cellulitu, nielecznicze balsamy do stóp, balsamy do ust, balsamy do włosów, balsamy do wygładzania i prostowania
włosów, barwniki do brody, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, błyszczyk do ust, błyszczyki
do ust, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane
preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone olejkami
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eterycznymi do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, chusteczki nasączone
preparatami czyszczącymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane do celów
higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające
do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki perfumowane,
cienie do powiek, cytrynowe olejki eteryczne, cytrynowe
olejki eteryczne, czarne pasty do obuwia [preparaty do polerowania obuwia], dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, dezodoranty, dezodoranty
dla ludzi, dezodoranty do pielęgnacji ciała, dezodoranty
do stóp, dezodoranty do stóp [aerozole], dezodoranty
do użytku osobistego w postaci sztyftów, dezodoranty
do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], dezodoranty
do użytku osobistego, dezodoranty i antyperspiranty, dezodoranty przeciwpotne, dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], dezodoranty w sprayu dla kobiet, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsja opóźniająca starzenie, emulgowane
olejki eteryczne, emulsje do ciała, emulsje do depilacji, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, emulsje do twarzy
[do użytku kosmetycznego], emulsje do wzmacniania paznokci, emulsje na dzień, emulsje po goleniu, emulsje wygładzające do skóry, emulsje z filtrem przeciwsłonecznym
[do użytku kosmetycznego], esencje eteryczne, esencje
do pielęgnacji skóry, esencje i olejki eteryczne, eyelinery [kosmetyki], eyelinery w ołówku, farba do rzęs, farby do włosów,
farby do malowania twarzy, farby do ciała (kosmetyczne),
preparaty do usuwania farb do użytku kosmetycznego, fluid
do makijażu, jadalna pasta do zębów, kamienie do wygładzania stóp, kamyki po goleniu, klej do charakteryzacji
do użytku kosmetycznego, kadzidełka na patyczkach, kadzidła w aerozolu, kadzidła w formie stożków, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], kalkomania ozdobna do celów
kosmetycznych, kolorowe kosmetyki do oczu, kompaktowe
kosmetyki do makijażu, kompresy na oczy do celów kosmetycznych, korektor do twarzy, korektory [kosmetyki], korektory pod oczy, kosmetyczne kredki do oczu, kosmetyczne maski błotne, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyczne środki nawilżające,
kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki, kosmetyki blokujące
promieniowanie słoneczne, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki
do rzęs, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do ust, kosmetyki do użytku osobistego,
kosmetyki do włosów, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki naturalne, kosmetyki nie lecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry,
kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych
zestawach, kosmetyki w postaci cieni do powiek, kosmetyki
w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki
w postaci różu, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki
zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego,
kostki mydła do mycia ciała, kreda czyszcząca, kreda do makijażu, kreda do użytku kosmetycznego, kredka do powiek,
kredki do makijażu, kredki do makijażu oczu, kredki do oczu,
kredki do oczu w płynie, kredki do powiek, kredki do ust, kre-
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dy do włosów, krem bazowy, krem chłodzący [cold cream],
inny niż do celów medycznych, krem do butów, krem do jasnej karnacji, krem do opalania, krem do rąk, krem do skórek
wokół paznokci, krem do twarzy, krem do włosów, krem pod
oczy, krem przeciwzmarszczkowy, krem z retinolem do celów kosmetycznych, kremowe mydło do ciała, kremy bb, kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, kremy chroniące
przed słońcem [kosmetyki], kremy dermatologiczne [inne
niż lecznicze], kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy
do ciała [kosmetyki], kremy do demakijażu, kremy do depilacji, kremy do golenia, kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do masażu nie do celów leczniczych,
kremy do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy
do oczyszczania skóry [nielecznicze], kremy do odżywiania
skóry do celów kosmetycznych, kremy do opalania, kremy
do opalania skóry, kremy do paznokci, kremy do pielęgnacji
skóry, inne niż do użytku medycznego, kremy do pielęgnacji
skóry kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry na bazie końskiego oleju, kremy do pielęgnacji włosów, kremy do polerowania, kremy do rąk, kremy do redukcji cellulitu, kremy
do rozjaśniania skóry, kremy do skóry, kremy do skóry nielecznicze, kremy do twarzy, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy do twarzy i ciała, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy do usuwania owłosienia, kremy do utrwalania fryzury, kremy
do włosów, kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy do opalania, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące
do użytku kosmetycznego, kremy konserwujące do skóry,
kremy korygujące, kremy kosmetyczne, kremy przed goleniem, kremy redukujące plamy starcze, kremy samoopalające, kremy samoopalające [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmetyki], kremy ujędrniające skórę, kremy wybielające
do skóry, kremy wybielające do zębów, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy złuszczające, lakier do celów kosmetycznych, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakier
do włosów, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery do układania włosów, lakiery do włosów, makijaż
do podwajania powiek, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, makijaż wielofunkcyjny, maści do celów kosmetycznych, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki
do ciała w kremie, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry [kosmetyki], maseczki do stóp do pielęgnacji
skóry, maseczki do stylizacji włosów, maseczki do twarzy,
maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki
do twarzy i ciała, maseczki do włosów, maseczki nawilżające,
maseczki oczyszczające, maseczki nawilżające do skóry, maseczki z glinki do skóry, maseczki upiększające do twarzy,
maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maska
do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maski
do pielęgnacji włosów, maski do twarzy, maski kosmetyczne,
masła do twarzy, masła do twarzy i ciała, masło do ciała, masło do rąk i ciała, mieszanki detergentów do czyszczenia butów, mleczko po goleniu, mleczko po opalaniu, mus do pielęgnacji skóry, musująca piana do kąpieli, mydełka, mydła,
mydła do pielęgnacji ciała, mydła do prania, mydła do rąk,
mydła do twarzy, mydła do użytku domowego, mydła
do użytku osobistego, mydła granulowane, mydła i żele, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie, mydła perfumowane, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła
robione ręcznie, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła
w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła w płynie do kąpieli, mydła w płynie do rąk i twarzy, mydła w postaci żelu,
mydła w żelu, mydło aloesowe, mydło alkaliczne, mydła
z gąbką roślinną [luffą], mydło [detergent], mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło do kąpieli, mydło do skóry,
naturalne olejki do celów oczyszczających, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nasączone chusteczki
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do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], naturalne olejki eteryczne, nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy, nielecznicze
antyperspiranty, neutralizatory do włosów, wosk do obuwia,
odświeżacze do skóry, odświeżacze do ust w postaci patyczków do żucia z ekstraktów z brzozy, odświeżacze oddechu,
odżywki do ust, odżywki do skóry głowy w formie sprayu,
odżywki do włosów, olejki do golenia, olejki do ciała, olejki
do ciała i twarzy, olejki do ciała [kosmetyki], olejki do ciała
w sprayu, olejki do masażu, olejki do brody, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki destylowane do pielęgnacji urody, olejki do aromaterapii
[do użytku kosmetycznego], olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], olejki do twarzy, olejki do włosów,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, ołówki [kredki]
kosmetyczne, pałeczki zapachowe, paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], pasta do zębów, pasta do stylizacji włosów, pasta
do butów, pasta do zębów w formie tabletek twardych, pasta do zębów w postaci stałej, w formie sypkiej, pasta kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, pasty do czyszczenia butów, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty i kremy do butów, peelingi
do twarzy [kosmetyki], peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi złuszczające do ciała, peelingi złuszczające do stóp, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do twarzy, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli,
produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, perfumowane
mydła, perfumowane saszetki, perfumy, perfumowane
wody toaletowe, perfumowany puder [do użytku kosmetycznego], perfumy w płynie, pianka do włosów, pianki
do golenia, pianki do oczyszczania ciała, pianki do stylizacji
włosów, pianki do włosów, pianki kosmetyczne zawierające
środki chroniące przed słońcem, pianki [kosmetyki], pianki
ochronne do włosów, perfumy w postaci stałej, pianka
do czyszczenia, pianka do golenia, pianka do stylizacji, plastry kosmetyczne zawierające środek chroniący przed słońcem i blokujący promieniowanie słoneczne do stosowania
na skórze, płatki kąpielowe, płatki oczyszczające nasączone
preparatami toaletowymi, płatki oczyszczające nasączone
kosmetykami, płyn do czyszczenia zębów, płyn do golenia,
płyn do kąpieli, płyn do mycia naczyń, płyn do twarzy, płyn
tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płyny do aromaterapii, płyny
do czyszczenia, płyny do czyszczenia zębów, płyny do demakijażu, płyny do golenia, płyny do kąpieli w pianie, płyny
do mycia, płyny do oczu, płyny do ondulacji włosów, płyny
do oczyszczania skóry, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny do pielęgnacji
włosów, płyny do płukania jamy ustnej, płyny do płukania
jamy ustnej, nie do użytku medycznego, płyny do stylizacji,
płyny do stóp nielecznicze, płyny do stylizacji włosów, płyny
do szorowania, płyny do twarzy [kosmetyki], płyny do układania włosów, płyny do włosów, płyny do włosów i ciała, płyny koloryzujące do włosów, płyny kosmetyczne do demakijażu, płyny kosmetyczne przed goleniem, płyny ochronne
do włosów, płyny oczyszczające, płyny pielęgnacyjne, płyny
po goleniu, płyny pielęgnacyjne do włosów, podkład do makijażu, podkład w kremie, podkład w płynie [mizu-oshiroi],
podkłady do makijażu, podkłady do paznokci [kosmetyki],
podkłady kosmetyczne do twarzy, pomadki do ust, pomady
do włosów, pomady do celów kosmetycznych, prasowany
puder do twarzy, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty blokujące
promieniowanie słoneczne, preparaty do czyszczenia polerowania skóry i butów, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobi-
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stej, preparaty do czyszczenia zębów przeznaczone do żucia, preparaty do depilacji, preparaty do depilacji i golenia,
preparaty do falowania i kręcenia włosów, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do makijażu twarzy i ciała, preparaty
do mycia rąk, preparaty do mycia włosów, preparaty do neutralizacji włosów, preparaty do pedicure, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do stosowania przed
goleniem, preparaty do układania włosów, preparaty kosmetyczne do samoopalania, preparaty kosmetyczne chroniące
przed promieniowaniem słonecznym, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
jamy ustnej i zębów, preparaty do włosów, preparaty do wybielania skóry, preparaty do wybielania skóry [kosmetyki],
preparaty koloryzujące do brwi, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty kosmetyczne do włosów, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty perfumeryjne, preparaty wybielające,
preparaty wybielające do zębów, preparaty wybielające
do użytku domowego, produkty do golenia w płynie, preparaty zmiękczające [kosmetyki], preparaty złuszczające
do twarzy do użytku kosmetycznego, preparaty złuszczające
do oczyszczania skóry [peelingi], preparaty złuszczające
do pielęgnacji skóry [peelingi], preparaty zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe, produkty do mycia rąk,
produkty do makijażu do twarzy i ciała, produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty do pielęgnacji oczu,
nielecznicze, produkty do układania włosów dla mężczyzn,
produkty do usuwania farby z włosów, produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, produkty kosmetyczne do ochrony ust, produkty z mydła, proszek do zębów,
proszek do zębów w formie pasty, przeciwtrądzikowe środki
myjące, kosmetyczne, przeciwpotowe mydła, puder do brwi,
puder do ciała, puder do makijażu, puder do rąk, puder
do twarzy w postaci bibułek z pudrem, puder do twarzy, pudry do włosów, pudry do stóp [nielecznicze], puder w kremie
do twarzy, puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki],
pumeks, pumeks sztuczny, pumeksy do ciała, pumeksy
do użytku osobistego, roślinne olejki eteryczne, serum
do układania włosów, serum do włosów, serum pielęgnacyjne, serum zapobiegające starzeniu się, serum do pielęgnacji
włosów, serum do celów kosmetycznych, serum do twarzy
do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, spraye do ciała, spraye do ciała [nielecznicze], spraye do jamy ustnej, nie do celów medycznych, spraye do obuwia, spraye do utrwalania makijażu,
spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środki depilujące,
środki do czyszczenia rąk, środki do czyszczenia zębów, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe,
środki zapachowe do celów domowych, środki w aerozolu
do obuwia, suche szampony, suflety do ciała, świece do masażu do celów kosmetycznych, substancje zapachowe
do użytku osobistego, szampon do włosów, szampony,
szampony dla niemowląt, szampon w piance dla niemowląt,
szampony do ciała, szampony do włosów, szampony do włosów dla ludzi, szampony koloryzujące, szampony z odżywką
do włosów, szampony w kostkach, szampony zmiękczające,
tabletki do zmywarek, tabletki wybarwiające do użytku osobistego w wykrywaniu kamienia nazębnego, talk do ciała,
talk kosmetyczny, talk perfumowany, talki do ciała, woda toaletowa, tonik do włosów, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do użytku kosmetycznego, toniki do włosów, toniki kosmetyczne do ciała, tusz do brwi, żele do wybielania zębów,
żele do włosów, żele do użytku kosmetycznego, żele do rąk,

Nr ZT49/2019

żele do stylizacji włosów, żele do twarzy, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do utrwalania fryzury, żele do golenia,
żele do ciała, żel po goleniu, żele ochronne do włosów, żele
pod oczy.
(210)
(731)
(540)
(540)

506002
(220) 2019 10 24
KROPSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
KROPHOUSE

(531) 10.05.13, 14.07.20, 07.01.08, 27.05.01
(510), (511) 44 salony fryzjerskie, usługi wizażu, usługi w zakresie korzystania z solariów, masaż, manicure.
(210)
(731)
(540)
(540)

506005
(220) 2019 10 24
SHOSHOIA SERGII, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ANTiXO

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspiranty do użytku osobistego, aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty
[olejki eteryczne], balsam do brody, balsam do ciała, balsam
do włosów, balsam po goleniu, balsamy do brody, balsamy
do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, balsamy do golenia, balsamy do opalania, balsamy do rąk, balsamy do redukcji cellulitu, nielecznicze balsamy do stóp, balsamy
do ust, balsamy do włosów, balsamy do wygładzania i prostowania włosów, barwniki do brody, barwniki do celów
kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, błyszczyk do ust,
błyszczyki do ust, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi
do twarzy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki perfumowane, cienie do powiek, cytrynowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, czarne
pasty do obuwia [preparaty do polerowania obuwia], dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione substancji
medycznych, dezodoranty, dezodoranty dla ludzi, dezodoranty do pielęgnacji ciała, dezodoranty do stóp, dezodoranty do stóp [aerozole], dezodoranty do użytku osobistego w postaci sztyftów, dezodoranty do użytku osobistego
[wyroby perfumeryjne], dezodoranty do użytku osobistego, dezodoranty i antyperspiranty, dezodoranty przeciwpotne, dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], dezodoranty w sprayu dla kobiet, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, emulsje chroniące przed promieniowaniem
słonecznym, emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsło-
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necznej, emulsja opóźniająca starzenie, emulgowane olejki
eteryczne, emulsje do ciała, emulsje do depilacji, emulsje
do mycia ciała nie zawierające mydła, emulsje do twarzy
[do użytku kosmetycznego], emulsje do wzmacniania paznokci, emulsje na dzień, emulsje po goleniu, emulsje wygładzające do skóry, emulsje z filtrem przeciwsłonecznym
[do użytku kosmetycznego], esencje eteryczne, esencje
do pielęgnacji skóry, esencje i olejki eteryczne, eyelinery
[kosmetyki], eyelinery w ołówku, farba do rzęs, farby
do włosów, farby do malowania twarzy, farby do ciała (kosmetyczne), preparaty do usuwania farb do użytku kosmetycznego, fluid do makijażu, jadalna pasta do zębów, kamienie do wygładzania stóp, kamyki po goleniu, klej
do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, kadzidełka
na patyczkach, kadzidła w aerozolu, kadzidła w formie stożków, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kolorowe kosmetyki
do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kompresy
na oczy do celów kosmetycznych, korektor do twarzy, korektory [kosmetyki], korektory pod oczy, kosmetyczne
kredki do oczu, kosmetyczne maski błotne, kosmetyczne
peelingi do ciała, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod
oczy, kosmetyki, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do makijażu
skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do ust, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki
koloryzujące do skóry, kosmetyki naturalne, kosmetyki
nie lecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
kosmetyki organiczne, kosmetyki przeznaczone do suchej
skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie
sproszkowanej [pudry], kosmetyki w formie żeli, kosmetyki
w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci cieni do powiek, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci
płynów, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki zawierające
keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kostki mydła do czyszczenia
do użytku domowego, kostki mydła do mycia ciała, kreda
czyszcząca, kreda do makijażu, kreda do użytku kosmetycznego, kredka do powiek, kredki do makijażu, kredki do makijażu oczu, kredki do oczu, kredki do oczu w płynie, kredki
do powiek, kredki do ust, kredy do włosów, krem bazowy,
krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, krem do butów, krem do jasnej karnacji, krem do opalania, krem do rąk, krem do skórek wokół paznokci, krem
do twarzy, krem do włosów, krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, krem z retinolem do celów kosmetycznych,
kremowe mydło do ciała, kremy bb, kremy chłodzące
do użytku kosmetycznego, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy do ciała
[kosmetyki], kremy do demakijażu, kremy do depilacji, kremy do golenia, kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do masażu nie do celów leczniczych, kremy do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy
do oczyszczania skóry [nielecznicze], kremy do odżywiania
skóry do celów kosmetycznych, kremy do opalania, kremy
do opalania skóry, kremy do paznokci, kremy do pielęgnacji
skóry, inne niż do użytku medycznego, kremy do pielęgna-

75

cji skóry kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry na bazie
końskiego oleju, kremy do pielęgnacji włosów, kremy
do polerowania, kremy do rąk, kremy do redukcji cellulitu,
kremy do rozjaśniania skóry, kremy do skóry, kremy do skóry
nielecznicze, kremy do twarzy, kremy do twarzy do użytku
kosmetycznego, kremy do twarzy i ciała, kremy do twarzy
i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy
do usuwania owłosienia, kremy do utrwalania fryzury, kremy do włosów, kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy
i balsamy do opalania, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, kremy konserwujące
do skóry, kremy korygujące, kremy kosmetyczne, kremy
przed goleniem, kremy redukujące plamy starcze, kremy
samoopalające, kremy samoopalające [kosmetyki], kremy
tonizujące [kosmetyki], kremy ujędrniające skórę, kremy
wybielające do skóry, kremy wybielające do zębów, kremy
z filtrem przeciwsłonecznym, kremy złuszczające, lakier
do celów kosmetycznych, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakier do włosów, lakiery do paznokci, lakiery
do paznokci w pisaku, lakiery do układania włosów, lakiery
do włosów, makijaż do podwajania powiek, preparaty
do makijażu, puder do makijażu, makijaż wielofunkcyjny,
maści do celów kosmetycznych, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki do ciała w kremie, maseczki do rąk
do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry [kosmetyki], maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do stylizacji
włosów, maseczki do twarzy, maseczki do twarzy, do celów
toaletowych, maseczki do twarzy i ciała, maseczki do włosów, maseczki nawilżające, maseczki oczyszczające, maseczki nawilżające do skóry, maseczki z glinki do skóry, maseczki upiększające do twarzy, maseczki zwężające pory
stosowane jako kosmetyki, maska do ciała w proszku
[do użytku kosmetycznego], maski do pielęgnacji włosów,
maski do twarzy, maski kosmetyczne, masła do twarzy, masła do twarzy i ciała, masło do ciała, masło do rąk i ciała, mieszanki detergentów do czyszczenia butów, mleczko po goleniu, mleczko po opalaniu, mus do pielęgnacji skóry, musująca piana do kąpieli, mydełka, mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do prania, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła do użytku domowego, mydła do użytku osobistego, mydła granulowane, mydła i żele, mydła toaletowe,
mydła w kostce, mydła w kremie, mydła perfumowane,
mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła robione
ręcznie, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła w kremie
do mycia, mydła w płynie, mydła w płynie do kąpieli, mydła
w płynie do rąk i twarzy, mydła w postaci żelu, mydła
w żelu, mydło aloesowe, mydło alkaliczne, mydła z gąbką
roślinną [luffą], mydło [detergent], mydło dezodoryzujące,
mydło do golenia, mydło do kąpieli, mydło do skóry, naturalne olejki do celów oczyszczających, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nasączone chusteczki
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], naturalne olejki eteryczne, nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy, nielecznicze antyperspiranty, neutralizatory do włosów, wosk
do obuwia, odświeżacze do skóry, odświeżacze do ust
w postaci patyczków do żucia z ekstraktów z brzozy, odświeżacze oddechu, odżywki do ust, odżywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do włosów, olejki do golenia,
olejki do ciała, olejki do ciała i twarzy, olejki do ciała [kosmetyki], olejki do ciała w sprayu, olejki do masażu, olejki
do brody, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, olejki destylowane do pielęgnacji urody,
olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], olejki
do twarzy, olejki do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty
aromatyczne, ołówki [kredki] kosmetyczne, pałeczki zapa-
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chowe, paski do wybielania zębów nasączone preparatami
do wybielania zębów [kosmetyki], pasta do zębów, pasta
do stylizacji włosów, pasta do butów, pasta do zębów
w formie tabletek twardych, pasta do zębów w postaci stałej, w formie sypkiej, pasta kosmetyczna do nakładania
na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, pasty
do czyszczenia butów, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty i kremy do butów, peelingi do twarzy [kosmetyki], peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi
złuszczające do ciała, peelingi złuszczające do stóp, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do twarzy, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, perfumowane mydła, perfumowane saszetki, perfumy, perfumowane wody toaletowe,
perfumowany puder [do użytku kosmetycznego], perfumy
w płynie, pianka do włosów, pianki do golenia, pianki
do oczyszczania ciała, pianki do stylizacji włosów, pianki
do włosów, pianki kosmetyczne zawierające środki chroniące przed słońcem, pianki [kosmetyki], pianki ochronne
do włosów, perfumy w postaci stałej, pianka do czyszczenia, pianka do golenia, pianka do stylizacji, plastry kosmetyczne zawierające środek chroniący przed słońcem i blokujący promieniowanie słoneczne do stosowania na skórze, płatki kąpielowe, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, płyn do czyszczenia zębów, płyn do golenia,
płyn do kąpieli, płyn do mycia naczyń, płyn do twarzy, płyn
tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płyny do aromaterapii, płyny do czyszczenia, płyny do czyszczenia zębów, płyny
do demakijażu, płyny do golenia, płyny do kąpieli w pianie,
płyny do mycia, płyny do oczu, płyny do ondulacji włosów,
płyny do oczyszczania skóry, płyny do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania jamy ustnej, płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego,
płyny do stylizacji, płyny do stóp nielecznicze, płyny do stylizacji włosów, płyny do szorowania, płyny do twarzy [kosmetyki], płyny do układania włosów, płyny do włosów,
płyny do włosów i ciała, płyny koloryzujące do włosów, płyny kosmetyczne do demakijażu, płyny kosmetyczne przed
goleniem, płyny ochronne do włosów, płyny oczyszczające, płyny pielęgnacyjne, płyny po goleniu, płyny pielęgnacyjne do włosów, podkład do makijażu, podkład w kremie,
podkład w płynie [mizu-oshiroi], podkłady do makijażu,
podkłady do paznokci [kosmetyki], podkłady kosmetyczne
do twarzy, pomadki do ust, pomady do włosów, pomady
do celów kosmetycznych, prasowany puder do twarzy, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie
słoneczne [kosmetyki], preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, preparaty do czyszczenia polerowania skóry
i butów, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty
do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, preparaty
do czyszczenia zębów przeznaczone do żucia, preparaty
do depilacji, preparaty do depilacji i golenia, preparaty
do falowania i kręcenia włosów, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do makijażu twarzy i ciała, preparaty do mycia
rąk, preparaty do mycia włosów, preparaty do neutralizacji
włosów, preparaty do pedicure, preparaty do pielęgnacji
skóry, oczu i paznokci, preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty do układania włosów, preparaty kosmetyczne do samoopalania, preparaty kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem słonecznym, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne
do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do pielę-
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gnacji jamy ustnej i zębów, preparaty do włosów, preparaty
do wybielania skóry, preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], preparaty koloryzujące do brwi, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy,
preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty kosmetyczne do włosów, preparaty odświeżające oddech
do higieny osobistej, preparaty perfumeryjne, preparaty
wybielające, preparaty wybielające do zębów, preparaty
wybielające do użytku domowego, produkty do golenia
w płynie, preparaty zmiękczające [kosmetyki], preparaty
złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], preparaty
zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe, produkty do mycia rąk, produkty do makijażu do twarzy i ciała,
produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty
do pielęgnacji oczu, nielecznicze, produkty do układania
włosów dla mężczyzn, produkty do usuwania farby z włosów, produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, produkty kosmetyczne do ochrony ust, produkty z mydła, proszek do zębów, proszek do zębów w formie
pasty, przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne,
przeciwpotowe mydła, puder do brwi, puder do ciała, puder do makijażu, puder do rąk, puder do twarzy w postaci
bibułek z pudrem, puder do twarzy, pudry do włosów, pudry do stóp [nielecznicze], puder w kremie do twarzy, puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], pumeks, pumeks sztuczny, pumeksy do ciała, pumeksy do użytku osobistego, roślinne olejki eteryczne, serum do układania włosów, serum do włosów, serum pielęgnacyjne, serum zapobiegające starzeniu się, serum do pielęgnacji włosów, serum do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów
kosmetycznych, sole do kąpieli, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, spraye do ciała, spraye do ciała [nielecznicze], spraye do jamy ustnej, nie do celów medycznych, spraye do obuwia, spraye do utrwalania makijażu,
spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środki depilujące, środki do czyszczenia rąk, środki do czyszczenia zębów,
środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, środki zapachowe do celów domowych, środki
w aerozolu do obuwia, suche szampony, suflety do ciała,
świece do masażu do celów kosmetycznych, substancje zapachowe do użytku osobistego, szampon do włosów,
szampony, szampony dla niemowląt, szampon w piance
dla niemowląt, szampony do ciała, szampony do włosów,
szampony do włosów dla ludzi, szampony koloryzujące,
szampony z odżywką do włosów, szampony w kostkach,
szampony zmiękczające, tabletki do zmywarek, tabletki wybarwiające do użytku osobistego w wykrywaniu kamienia
nazębnego, talk do ciała, talk kosmetyczny, talk perfumowany, talki do ciała, woda toaletowa, tonik do włosów, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do użytku kosmetycznego,
toniki do włosów, toniki kosmetyczne do ciała, tusz do brwi,
żele do wybielania zębów, żele do włosów, żele do użytku
kosmetycznego, żele do rąk, żele do stylizacji włosów, żele
do twarzy, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do utrwalania fryzury, żele do golenia, żele do ciała, żel po goleniu,
żele ochronne do włosów, żele pod oczy.
(210)
(731)
(540)
(540)

506023
(220) 2019 10 24
KUBACKA JOANNA MARIA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Finantica. BUSINESS
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(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.14
(510), (511) 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

506030
(220) 2019 10 24
MINKINA MIROSŁAW JÓZEF MR, Katowice
(znak słowno-graficzny)
BISSET

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 akcesoria do zegarków, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria damska, biżuteria i wyroby jubilerskie,
bransolety, bransolety do zegarków, bransolety i zegarki
połączone, budziki, budziki elektroniczne, budziki elektryczne, chronografy, chronografy do użytku jako zegarki,
chronografy do użytku jako czasomierze, cyferblaty do zegarków, czasomierze [zegarki], części do zegarków, części
do zegarów, części i akcesoria do biżuterii, części i akcesoria do przyrządów chronometrycznych, części i akcesoria
do przyrządów zegarmistrzowskich, części mechanizmów
zegarowych, dewizki do zegarków, etui do zegarków i zegarów, etui na zegarki, etui na zegarki [prezentacja], klamerki
do zegarków, koperty do zegarków, koronki do zegarków,
łańcuszki do zegarków, małe zegary, mechanizmy do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, obudowy
do zegarów i zegarków, ozdobne etui na zegarki, paski
do zegarków, paski do zegarków na rękę, paski do zegarków
nieskórzane, paski do zegarków wykonane z metalu, skóry
lub plastiku, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do eksponowania zegarków, pudełka na zegarki, rozciągliwe metalowe bransoletki do zegarków, sprężyny do zegarków, srebrne zegarki, szkiełka do zegarków, tarcze do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], wskazówki do zegarów i zegarków,
wskazówki zegarkowe, wszelkiego rodzaju zegary i zegarki,
zegarki, zegarki automatyczne, zegarki chronometryczne,
zegarki damskie, zegarki kwarcowe, zegarki mechaniczne
nakręcane ręcznie, zegarki na rękę, zegarki na rękę z krokomierzem, zegarki na rękę z urządzeniami gps, zegarki pozłacane, zegarki sportowe, zegarki wykonane z metali szlachetnych lub nimi powlekane, zegarki z metali szlachetnych,
zegarki ze złota, zegary, 35 dekoracja wystaw sklepowych,
dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie informacji marketingowych, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, kampanie marketingowe, marketing bezpośredni, marketing internetowy, organizacja konkursów
w celach reklamowych, pokazy towarów, produkcja materiałów reklamowych, produkcja reklam, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
prowadzenie punktów sprzedaży biżuterii i zegarków, reklama, reklama i marketing, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama zewnętrzna, umieszczanie reklam, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektronicznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, sprzedaż za pośrednictwem sieci internetowej zegarków
naręcznych, zegarów, budzików, przyrządów chronomatycznych, pasków do zegarków, prowadzenie sklepów internetowych z zegarkami naręcznymi, zegarami, budzikami,
przyrządami chronomatycznymi, paskami do zegarków.
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506031
(220) 2019 10 24
DWX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWX ENGINEERING

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w interesach, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa i doradztwa
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 37 budowa obiektów rolnych, budowanie nieruchomości, budowa fabryk, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa części budynków, budowa zakładów przemysłowych, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby
przemysłu.
(210) 506041
(220) 2019 10 24
(731) RICHTSCHEIDT JAN, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Golden Desire
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, przetwory warzywne,
przetwory owocowe, sałatki warzywne, sałatki owocowe,
soki warzywne i owocowe do gotowania, kompoty owocowe, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki owocowe, konfitury, dżemy, 32 piwo, wody
mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, soki i napoje
owocowe, syropy do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe, wina.
(210) 506054
(220) 2019 10 25
(731) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm, DE
(540) (znak słowny)
(540) KUPUJĘ NIE MARNUJĘ
(510), (511) 29 mięso i wędliny, kiełbasa i kaszanka, nabiał
i substytuty nabiału, przetworzone owoce i warzywa (w tym
orzechy i rośliny strączkowe), 30 wyroby piekarnicze, ciasto na wypieki, paszteciki, ciasta, wypieki, tarty i ciasteczka
(ciastka), słone przekąski, chleb, bułki, precle, bagietki, chleb
pita, chleb wstępnie upieczony, chleb na wpół upieczony,
chleb tostowy, 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi handlu detalicznego w zakresie: mięsa i wędlin, kiełbasy
i kaszanki, nabiału i substytutów nabiału, przetworzonych
owoców i warzyw (w tym orzechów i roślin strączkowych),
wyrobów piekarniczych, ciast na wypieki, pasztecików, ciast,
wypieków, tart i ciasteczek (ciastek), wytrawnych przekąsek,
chleba, bułek, precli, bagietek, chleba pita, chleba wstępnie
upieczonego, chleba na wpół upieczonego, chleba tostowego, świeżych owoców, orzechów, warzyw.
506070
(220) 2019 10 25
HYDROGAZ G,K KOPEĆ SPÓŁKA JAWNA, Padew
Narodowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #hydrogaz

(210)
(731)
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(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem Internetu następujących towarów:
wyposażenie łazienek, materiały budowlane, materiały wykończeniowe budynków i pomieszczeń, armatura sanitarna, armatura instalacyjna, nagrzewnice powietrza, kominki,
grzejniki, armatura grzewcza, wyposażenie sanitarne, pompy ciepła, kotły kondensacyjne, kolektory słoneczne, kotły
węglowe, kotły gazowe, instalacje fotowoltaiczne, armatura łazienkowa, bidety, bojlery, grzejniki aluminiowe, kabiny
natryskowe, krany, armatura przepływowa, części instalacji
sanitarnych, sedesy, umywalki, wanny łazienkowe, wodotryski ozdobne, brodziki, wanny, pompy cyrkulacyjne, wiertarki, szlifierki, spawarki, młotowiertarki, wiertnice, zaciskarki,
agregaty prądotwórcze, płytki ceramiczne, cement, wapno,
pustaki, kostka brukowa, kleje, farby, okna, drzwi, parapety,
karnisze i rolety, lodówki, pralki, zmywarki, mikrofalówki,
kuchenki gazowe, okapy kuchenne, czajniki elektryczne,
reklama, pokazy towarów, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, badania rynkowe, 37 roboty
instalacyjno-sanitarne, prace wykonawcze, serwisowe, konserwacyjne i naprawcze: instalacji wodno-kanalizacyjnych,
gazowych oraz centralnego ogrzewania, prace serwisowe,
konserwacyjne i naprawcze w zakresie budownictwa, prace
serwisowe, konserwacyjne i naprawcze w zakresie wyposażenia wnętrz, usługi wykonywania i konserwacji instalacji
kanalizacyjnych, wodnych, stacji uzdatniania wody, centralnych odkurzaczy, przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów nawadniania.
506086
(220) 2019 10 25
EUROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E EUROTECH Advanced Technology Products
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 mechanizmy napędowe, napędy do maszyn,
elektryczne napędy do maszyn, silniki statków powietrznych, silniki lotnicze, silniki do maszyn, silniki do pojazdów
innych niż lądowe, urządzenia wiertnicze do wydobywania
ropy naftowej, maszyny wydobywcze, maszyny do robót
ziemnych, maszyny i urządzenia dla przemysłu wydobywczego, 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, detektory, elektryczne aparaty nadzorujące, układy elektroniczne, czujniki pomiarowe, kamery, urządzenia
i przyrządy do nagrywania, przechowywania, nadawania,
transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, moduły sterująco-kontrolne [elektryczne], elektroniczne celowniki dla
artylerii i do broni, elektroniczne systemy, urządzenia i przyrządy nawigacyjne i radionawigacyjne, sprzęt komputerowy
i urządzenia do kompilacji i przetwarzania danych pozycjonujących i lokalizacyjnych, system naprowadzania pocisków,
urządzenia celownicze na podczerwień, urządzenia GPS,
urządzenia kartograficzne, automatyczne systemy wykrywania dronów, elektroniczne układy pomiarowe, elektroniczne
układy sterujące, elektroniczne systemy akwizycja danych,
lotnicze urządzenia komunikacyjne, 12 pojazdy do poruszania się po lądzie, w wodzie i powietrzu, pojazdy lotnicze, pojazdy bezzałogowe, bezzałogowe pojazdy powietrzne, bez-

Nr ZT49/2019

załogowe statki powietrzne, pojazdy zdalnie sterowane inne
niż zabawki, drony cywilne, drony wojskowe, bezzałogowe
platformy powietrzne, statki powietrzne do celów militarnych, zdalnie sterowane obiekty latające, silniki do pojazdów
lądowych, części zamienne do wymienionych produktów.
506112
(220) 2019 10 27
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CO TAM SŁYCHAĆ W RADIU ZET
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, programy komputerowe do wykorzystania
w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne lub optyczne nośniki danych, dźwięku
i obrazu, czyste i z nagraniami, dyski do rejestracji dźwięku,
dyski kompaktowe, dyski optyczne, programy gier komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski komputerowe, dyski
magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty
do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku,
urządzenia nadawcze, 38 emisja radiowa, radiofonia, poczta
elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja
dźwięku i informacji, w tym programów i audycji radiowych
poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania
głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie
mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń
do odbioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników
radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów
radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych
i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące
m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie
radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie informacji
multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostępu
do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej
i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem
Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji
dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez
o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej,
organizacja czasu wolnego poprzez organizowanie imprez
o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach,
pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa
imprez okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia
nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji
radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz
działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem
Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja, produkcja
i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie,
oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie,
prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie
(210)
(731)
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on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Internecie, elektroniczne
publikacje w tym publikacje dźwięku, informacje dotyczące
rozrywki dostarczane on-line z bazy danych lub z Internetu,
dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych
i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie
zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów
sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, koncerty muzyczne
na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie
opracowywania reportażu, reportaże z imprez o charakterze
kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, usługi reporterskie,
organizowanie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów informacyjnych, organizowanie
i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową,
usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych na zlecenie.
(210) 506126
(220) 2019 10 28
(731) WÓJCICKI PAWEŁ WENTYSYSTEM, Pucice
(540) (znak słowny)
(540) THERMOTIVE
(510), (511) 11 agregaty klimatyzacyjne, akcesoria łazienkowe, aparatura do suszenia [odwadniania], aparatura i instalacje chłodnicze, armatura do pieców, armatura do regulacji
urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca
do urządzeń wodnych, baterie mieszające do rur wodociągowych, chłodnice do pieców, chłodnie, chłodziarki do wina,
elektryczne, chłodziarki, elektryczne, ciśnieniowe zbiorniki
wody, dmuchawy kominowe, dymowe kanały, dywany
podgrzewane elektrycznie, elektryczne ogrzewacze stóp,
filtry do klimatyzacji, gofrownice elektryczne, grill, grzałki
nurnikowe, grzejniki do centralnego ogrzewania, hydranty,
hydroponiczne systemy uprawy, instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje
do automatycznego podlewania, instalacje do chłodzenia
mleka, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych, instalacje do oczyszczania ścieków,
instalacje do odsalania, instalacje do ogrzewania wodnego,
instalacje do polimeryzacji, instalacje do sauny, instalacje
do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę,
instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do statków powietrznych, kabiny prysznicowe, kabiny przenośne do łaźni
tureckich, kaloryfery elektryczne, kamienie lawy wulkanicznej do grilla, kanały dymowe do kotłów grzewczych, klosze do lamp [kominki], knoty do pieców olejowych, koce,
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elektryczne nie do celów medycznych, kolorowe światełka
do dekoracji świątecznych, kominki, kondensatory gazu inne
niż części maszyn, kotły do pralni, kotły grzewcze, kotły parowe inne niż części maszyn, krany, lady chłodnicze, lady podgrzewane, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza,
lampy gazowe, lodówki, urządzenia chłodzące i zamrażarki
do celów przechowywania leków, łazienkowe instalacje wodno - kanalizacyjne, maszyny do wytwarzania lodów, maszyny
i urządzenia do wytwarzania lodu, muszle klozetowe, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, natryski,
prysznice, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania,
odmrażacze do pojazdów, odzież ogrzewana elektrycznie,
ogrzewacze do rąk zasilane przez USB, ogrzewacze kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, opalarki, osuszacze powietrza, piece [urządzenia grzewcze], podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody, podgrzewacze
wody [aparatura], podgrzewacze wody do wanien, poduszki
elektryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze,
pojemniki chłodzące, elektryczne, pompy ciepła, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, regeneratory ciepła, sterylizatory powietrza, suszarki do prania, elektryczne, suszarki
do żywności, elektryczne, szaty chłodnicze, termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], urządzenia chłodzące, urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do chłodzenia napojów,
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia
do filtrowania wody, urządzenia do ogrzewania, urządzenia
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia do palenia kawy, urządzenia do schładzania wody, urządzenia do sterylizacji książek, urządzenia
do suszenia rąk do toalet, urządzenia do wytwarzania pary,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, urządzenia grzewcze
do pojazdów, urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących i zimnych napojów, urządzenia i instalacje
do suszenia, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia
jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia
klimatyzacyjne, urządzenia na gorące powietrze, wentylatory
[części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne
do użytku osobistego, wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wymienniki
ciepła inne niż części maszyn, zamrażarki, zasobniki ciepła,
zaślepki do grzejników, zawory do rur i rurociągów, zawory
powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne [części
instalacji grzewczych], żarniki elektryczne do ogrzewania.
506131
(220) 2019 10 28
LIONAL FLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MDN MIDINI

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 rajstopy, rajstopy wełniane, rajstopy sportowe, rajstopy bez pięt, rajstopy do tańca i gimnastyki, wyroby
pończosznicze, skarpety, skarpety sportowe, skarpety termoaktywne, skarpety do kostek, skarpety wewnętrzne do obuwia, skarpety do sportów wodnych, skarpety do spania.
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506132
(220) 2019 10 28
PASO-TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOT plast

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 plastry, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne.
(210) 506133
(220) 2019 10 28
(731) WÓJCICKI PAWEŁ WENTYSYSTEM, Pucice
(540) (znak słowny)
(540) CLIMATIVE
(510), (511) 11 agregaty klimatyzacyjne, akcesoria łazienkowe, aparatura do suszenia [odwadniania], aparatura i instalacje chłodnicze, armatura do pieców, armatura do regulacji
urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca
do urządzeń wodnych, baterie mieszające do rur wodociągowych, chłodnice do pieców, chłodnie, chłodziarki do wina,
elektryczne, chłodziarki, elektryczne, ciśnieniowe zbiorniki wody, dmuchawy kominowe, dymowe kanały dywany
podgrzewane elektrycznie, elektryczne ogrzewacze stóp,
filtry do klimatyzacji, gofrownice elektryczne, grill, grzałki
nurnikowe, grzejniki do centralnego ogrzewania, hydranty,
hydroponiczne systemy uprawy, instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje
do automatycznego podlewania, instalacje do chłodzenia
mleka, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych, instalacje do oczyszczania ścieków,
instalacje do odsalania, instalacje do ogrzewania wodnego,
instalacje do polimeryzacji, instalacje do sauny, instalacje
do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę,
instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje
klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do statków powietrznych, kabiny prysznicowe, kabiny przenośne do łaźni
tureckich, kaloryfery elektryczne, kamienie lawy wulkanicznej do grilla, kanały dymowe do kotłów grzewczych klosze do lamp [kominki], knoty do pieców olejowych, koce,
elektryczne, nie do celów medycznych, kolorowe światełka
do dekoracji świątecznych, kominki, kondensatory gazu, inne
niż części maszyn, kotły do pralni, kotły grzewcze, kotły parowe, inne niż części maszyn, krany, lady chłodnicze, lady podgrzewane, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza,
lampy gazowe, lodówki, urządzenia chłodzące i zamrażarki
do celów przechowywania leków, łazienkowe instalacje
wodno-kanalizacyjne, maszyny do wytwarzania lodów, maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, muszle klozetowe,
naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania,
natryski, prysznice, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, odmrażacze do pojazdów, odzież ogrzewana
elektrycznie, ogrzewacze do rąk zasilane przez USB, ogrzewacze kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, opalarki, osuszacze powietrza, piece [urządzenia
grzewcze], podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody,
podgrzewacze wody [aparatura], podgrzewacze wody
do wanien, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych,
pojemniki chłodnicze, pojemniki chłodzące, elektryczne,
pompy ciepła, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, regeneratory ciepła, sterylizatory powietrza, suszarki
do prania, elektryczne, suszarki do żywności, elektryczne,
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szafy chłodnicze, termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], urządzenia chłodzące, urządzenia do celów sanitarnych,
urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza,
urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do filtrowania wody,
urządzenia do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia do oświetlania
za pomocą diod elektroluminescencyjnych [led], urządzenia
do palenia kawy, urządzenia do schładzania wody, urządzenia do sterylizacji książek, urządzenia do suszenia rąk do toalet, urządzenia do wytwarzania pary urządzenia elektryczne do ogrzewania urządzenia grzejne do odmrażania szyb
w pojazdach, urządzenia grzewcze do pojazdów urządzenia
grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących i zimnych napojów urządzenia i instalacje do suszenia urządzenia
i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny
do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania
powietrza lub wody urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia
na gorące powietrze wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne
do laboratoriów, wymienniki ciepła, inne niż części maszyn,
zamrażarki, zasobniki ciepła, zaślepki do grzejników, zawory
do rur i rurociągów, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory regulujące poziom w zbiornikach,
zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], żarniki
elektryczne do ogrzewania.
(210)
(731)
(540)
(540)

506137
(220) 2019 10 28
SŁUSZCZAK EWA STORK DEVELOPER, Poznań
(znak słowno-graficzny)
STORK DEVELOPER

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji oraz zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi, w celu przygotowania
i budowy obiektów przeznaczonych do sprzedaży, użyczania, wynajmowania, usługi pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, zasobów lokalowych,
nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania,
do sprzedaży, najmu, użyczenia, usługi w zakresie doradztwa
w zarządzaniu nieruchomościami, usługi w zakresie marketingu gruntów dla budownictwa wynajmowania miejsc
na umieszczanie reklam i ogłoszeń, usługi w zakresie organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, lokalami mieszkalnymi i powierzchniami użytkowymi, usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do generalnych wykonawców budowlanych, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, pozyskiwanie umów kupna
i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, pozyskiwanie
umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami. oceny szacunkowe
do celów marketingowych, zarządzanie mieszkaniami, 36 finansowanie projektów budowlanych, finansowanie projektów, finansowanie projektów rozwojowych, organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, pośrednictwo
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w umowach oszczędnościowych towarzystw budowlanych,
planowanie finansów w zakresie nieruchomości, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków,
usługi finansowe świadczone przez kasy oszczędnościowo-mieszkaniowe, usługi towarzystw budowlanych, usługi towarzystw budowlanych dotyczące finansów, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, zapewnianie środków
finansowych na rozwój nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, finansowanie projektów deweloperskich, pobieranie czynszu, wynajem nieruchomości i majątku, administrowanie domami czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje mieszkaniowe
(nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, nabywanie gruntów
przeznaczonych do dzierżawy, nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, organizowanie wynajmu mieszkań,
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem internetu, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących zarządzania
ziemią, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi badawcze dotyczące nabywania
nieruchomości, usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi
kredytowania nieruchomości, usługi nabywania gruntu,
usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], usługi
nabywania nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie
nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi
finansowe], usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami
przemysłowymi, usługi związane z majątkiem nieruchomym,
usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wycena
i zarządzanie nieruchomościami, wynajem zakwaterowania
[mieszkania], usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości,
usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane
z ogrodnictwem, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami biurowymi, usługi w zakresie zakwaterowań, zarządzanie budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie
gruntami, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie portfelem nieruchomości,
usługi w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, wycena budynków, wycena
finansowa majątku osobistego i nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, wycena związana
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z projektowaniem budynków, wycena związana z ekspertyzą budynków, wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wycena nieruchomości, wycena majątku, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa bloków mieszkalnych,
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa
budynków na zamówienie, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków przeznaczonych
na zakwaterowanie wakacyjne, budowa budynków wielorodzinnych, budowa części budynków, budowa domów na zamówienie, budowa budynków instytucjonalnych, budowa
fundamentów budynków, budowa fundamentów dróg, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
komercyjnych, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa pomieszczeń, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa przeszklonych pomieszczeń, budowa przybudówek, budowa obiektów wypoczynkowych, budowa
obiektów publicznych, budowa obiektów rolnych, budowa
obiektów do celów rekreacyjnych, budowa parkingów wielopoziomowych, budowa ścian szczelinowych, budowa
ścian, budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa
ścian osłonowych, budowanie nieruchomości, budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, budowanie domów, budowa ulic, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, konsultacje budowlane, izolowanie budynków, nadzór nad renowacją budynków, nadzór budowlany, nadzór nad wyburzaniem budynków, nakładanie powłok
na budynki, pokrywanie powierzchni chodników, prace
konstrukcyjne domów z prefabrykatów, przygotowanie terenu [budownictwo], przygotowywanie terenu pod budowę,
udzielanie informacji online związanych ze wznoszeniem
budynków, udzielanie informacji związanych z konstrukcją
budynków, udzielanie informacji budowlanych, usługi doradcze związane z publicznymi robotami budowlanymi,
usługi doradztwa budowlanego, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze dotyczące przebudowy
budynków, usługi charytatywne, mianowicie budownictwo,
usługi budowlane, usługi budowlane w zakresie budowania
na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania
budynków, usługi doradcze związane z wyburzaniem budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych,
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, usługi inspekcji budowlanej
[w trakcie prac budowlanych], wciąganie budynków i budowli, usługi zarządzania budową, usługi w zakresie zabezpieczania przed wilgocią budynków w trakcie budowy, usługi w zakresie wykopywania, uszczelnianie budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, wznoszenie obszarów
mieszkalnych, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, zarządzanie projektem budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zapobieganie osiadaniu budynków i poprawki w tym
zakresie, zabezpieczanie przed ogniem w czasie budowy,
instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, instalowanie wyposażenia budynków, remont nieruchomości, wznoszenie budynków prefabrykowanych.
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506141
(220) 2019 10 28
ECOFASADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ecofasada

(210)
(731)

(531) 26.07.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe
- szkielety ramowe, konstrukcje stalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, szkielety metalowe, pokrycia ścian - metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy, przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, drobne wyroby
metalowe, płytki metalowe do użytku w budownictwie,
płyty metalowe, 19 budowlane konstrukcje niemetalowe,
betonowe elementy budowlane, elementy budowlane
niemetalowe w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, kamień budowlany, karton budowlany, listwy niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, płyty
budowlane niemetalowe, powłoki [materiały budowlane],
siding winylowy [materiały budowlane], zaprawy budowlane, płyty brukowe niemetalowe, rury sztywne, niemetalowe
[budownictwo], asfalt, balustrady niemetalowe, beton, gips
[materiał budowlany], szkło izolacyjne [budownictwo], płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, pokrycia ścienne
nie z metalu, 37 budownictwo, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, murarstwo, montaż drzwi i okien, nadzór budowlany, nitowanie, usługi doradztwa budowlanego,
uszczelnianie budynków, tynkowanie, Instalacja narzędzi
na placach budowy, instalacja, konserwacja I naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, 42 projektowanie budowlane, usługi konsultacyjne dotyczące architektury.
506142
(220) 2019 10 28
VOLPES DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 03.06.01, 26.03.04
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, 40 profilowanie mebli, stolarstwo meblowe, produkcja mebli na zamówienie, 42 potwierdzanie autentyczności
mebli, projektowanie mebli.
(210) 506143
(220) 2019 10 28
(731) KĄDZIELA RENATA NO.1, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Lang expert

(531) 02.09.08, 16.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z nauką języków
obcych, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, tłumaczenia, coaching językowy, zapewnianie kursów
szkoleniowych online, organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, nauczanie indywidualne i grupowe, organizowanie obozów językowych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja
materiałów edukacyjnych.
506147
(220) 2019 10 28
PASO-TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Climarine
(210)
(731)

(531) 05.05.02, 05.05.16, 05.05.20, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty diagnostyczne, preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży.
506149
(220) 2019 10 28
ALOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rukola
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18, 05.03.14
(510), (511) 29 mięso i wędliny, przekąski ziemniaczane,
przekąski na bazie mięsa, przekąski ze skórek wieprzowych,
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, sałatki warzywne, sałatki gotowe, sałatka ziemniaczana, sałatki drobiowe, zupy, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa,
gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), pasztet warzywny,
pasztet z wątróbki, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
30 kanapki, kanapki z kurczakiem, kanapki zawierające kurczaka, kanapki z hamburgerem, kanapki zawierające sałatę,
kanapki z frankfurterkami, kanapki z mięsem, kanapki z rybą,
kanapki z indykiem, kanapki zawierające mieloną wołowinę,
kanapki z filetem z ryby, opiekane kanapki z serem i z szynką,
sosy, sałatka ryżowa, sosy sałatkowe, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, gotowe dania z ryżu, paszteciki, paszteciki
z kiełbaskami, naleśniki, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 43 usługi kateringowe, usługi kateringowe
obwoźne, usługi kateringowe dla firm, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem produktami i transportem.
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506151
(220) 2019 10 28
TUR MACIEJ AWANTI SKLEP ODZIEŻOWY, Sidra
(znak słowno-graficzny)
Awanti turn up the style

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 25 bluzy, koszule, pulowery, sukienki, spodnie,
spodenki, odzież sportowa, palta, płaszcze, peleryny, pelisy,
kurtki, skafandry, okrycia wierzchnie, podkoszulki, t-shirty,
koszulki gimnastyczne, bezrękawniki, kamizelki, marynarki,
żakiety, garnitury, swetry, odzież z dzianiny, legginsy, kombinezony, spódnice, kostiumy, jeansy, szorty, dresy, wyroby
dziewiarskie, pulowery, swetry, kardigany, bielizna, bielizna
damska w tym: biustonosze, majtki, slipy, rajstopy, rajtuzy,
pończochy, podwiązki, getry, gorsety, halki, półhalki, body,
stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, szlafroki, koszule nocne, piżamy, skarpetki, kąpielówki, nakrycia głowy w tym:
czapki, kapelusze, chusty, berety, opaski na głowę akcesoria
w tym: rękawiczki, szale, szaliki, apaszki, krawaty, szarfy, szelki, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią
odzieży, bielizny i nakryć głowy, zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi, internetowymi z odzieżą i bielizną, nakryć głowy.
506159
(220) 2019 10 28
BORGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Postępy fITOterapii
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki).
506161
(220) 2019 10 28
BORGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowa Stomatologia
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki).
506165
(220) 2019 10 28
BORGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDYCYNA RODZINNA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki).
506166
(220) 2019 10 28
BORGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) New Medicine

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki).
(210)
(731)
(540)
(540)

506168
(220) 2019 10 28
OSIEWICZ EMIL, Krasnystaw
(znak słowno-graficzny)
WOLF ZEN

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kursy samoświadomości [szkolenia], kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień filozoficznych, kursy
w zakresie rozwoju osobistego, nauczanie praktyk medytacyjnych, organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, trening rozwoju osobistego, trening medytacji, usługi szkoleniowe dla biznesu.
(210)
(731)
(540)
(540)

506174
(220) 2019 10 29
SZAFRAN PAWEŁ ŚWIAT PSZCZÓŁ, Białaczów
(znak słowno-graficzny)
ŚWIAT PSZCZÓŁ

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki).
(531)
506164
(220) 2019 10 28
BORGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowa Medycyna

(210)
(731)

03.13.04, 26.05.04, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.02, 26.11.08,
26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 ule, zaczątki plastrów do uli, ramki drewniane do uli, elementy uli ze styroduru w szczególności: dennice, korpusy, powałki, daszki, podkarmiaczki, elementy uli
drewnianych w szczególności: dennice, korpusy, powałki,
daszki, podkarmiaczki, ramki na plastry miodu do uli, plastry woskowe do uli, 30 miód, miód naturalny, produkty
pszczele: pyłek pszczeli, kit pszczeli spożywczy, mleczko
pszczele do celów spożywczych, surowe plastry miodu,
pierzga pszczela do celów spożywczych, 35 usługi prowa-

84

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

dzenia sprzedaży w sklepach, oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: ule, zaczątki plastrów
do uli, ramki drewniane do uli, elementy uli ze styroduru,
elementy uli drewnianych, ramki na plastry miodu do uli,
plastry woskowe do uli, miód, miód naturalny, pyłek pszczeli, kit pszczeli spożywczy, mleczko pszczele do celów spożywczych, surowe plastry miodu, pierzga pszczela do celów
spożywczych, akcesoria pszczelarskie.
506176
(220) 2019 10 29
QUERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Quertech
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 klimatyzacja do użytku w transporcie, klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania
danych, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), klimatyzatory, przenośne klimatyzatory, instalacje klimatyzacyjne, wentylatory do klimatyzacji, domowe urządzenia
klimatyzacyjne, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory
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pokojowe, centralne urządzenia klimatyzacyjne, instalacje
klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

506178
(220) 2019 10 29
PYRC ŁUKASZ PLUSGUM, Sędziszów Małopolski
(znak słowno-graficzny)
plusgum

(531) 18.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 opony, opony rowerowe, opony do motocykli, opony do samochodów, opony rowerowe bezdętkowe,
opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych,
opony do kół pojazdów, opony do pojazdów rolniczych,
dętki do kół pojazdów, dętki rowerowe, dętki do opon, dętki
do opon pojazdów, kołpaki do kół, kołpaki [do pojazdów],
37 serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, konserwacja,
serwis i naprawa pojazdów, konserwacja, serwis, strojenie
i naprawa silników, wymiana opon.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

468974, 494366, 502343, 504405, 505814, 505938

2

468974, 494366, 504405

3

468974, 481470, 494366, 496414, 500593, 501821, 503271, 503364, 503367, 503887, 503893, 504163, 504405,
504514, 504642, 504838, 504840, 504848, 504852, 504853, 504857, 504859, 504860, 504866, 504867, 504871,
505275, 505708, 505747, 505882, 505904, 505992, 506001, 506005

4

468974, 494366, 496414, 503271

5

468974, 481470, 483373, 483375, 483376, 483378, 483380, 483381, 483382, 483383, 483386, 483387, 483389,
483390, 503887, 503893, 504163, 504405, 504514, 504765, 504780, 504848, 504852, 504853, 504857, 504859,
504860, 504866, 504867, 505240, 505275, 505654, 505740, 505744, 505746, 505747, 505814, 505839, 505904,
506132, 506147

6

468974, 494366, 500038, 504020, 504459, 505456, 505970, 506141

7

468974, 494366, 500038, 501353, 504020, 504423, 504424, 504514, 504729, 504745, 505240, 505262, 505266,
506086

8

468974, 494366, 500038

9

468974, 494366, 500038, 503271, 503364, 503367, 503650, 504020, 504167, 504404, 504419, 504420, 504421,
504514, 504745, 505262, 505266, 505353, 505568, 505578, 505594, 505601, 505602, 505607, 505644, 505657,
505666, 505812, 505887, 505992, 506086, 506112

10

468974, 481470, 503887, 503893, 504514, 504712, 504765, 505660, 505975

11

468974, 494366, 503271, 503923, 504423, 504424, 505514, 506126, 506133, 506176

12

468974, 494366, 505255, 505262, 505266, 505470, 505594, 505600, 506086, 506178

13

468974

14

503271, 503364, 503367, 503822, 503823, 504336, 504455, 506030

15

468974

16

468974, 494366, 503364, 503367, 503468, 503650, 503892, 504412, 504419, 504420, 504421, 505601, 505602,
505607, 505644, 505657, 505666, 505820, 505887, 505992, 506159, 506161, 506164, 506165, 506166

17

468974, 494366, 500038, 505454

18

468974, 494366, 503271, 503364, 503367, 503822, 503823, 505727, 505820

19

468974, 494366, 504459, 505454, 506141

20

494366, 498374, 503271, 504701, 505303, 505887, 506142, 506174

21

494366, 500181, 501821, 503271, 503364, 503367, 504495, 504514, 505207, 505820

22

468974, 494366, 503364, 503367

23

468974

24

468974, 503364, 503367, 504701, 505303

25

468974, 487625, 494366, 497608, 499212, 502873, 503271, 503364, 503367, 503822, 503823, 503867, 503892,
503900, 504336, 504841, 504929, 505207, 505610, 505644, 505727, 505820, 505992, 506131, 506151

26

468974

27

468974, 503363

28

468974, 503364, 503367, 503892, 505610, 505657, 505820, 505992

29

502027, 503481, 504253, 504389, 504852, 505253, 505449, 505707, 505971, 506041, 506054, 506149

30

503481, 504154, 504466, 504852, 504868, 505253, 505489, 505707, 505992, 506054, 506149, 506174

31

468974, 483373, 483375, 483376, 483378, 483380, 483381, 483382, 483383, 483386, 483387, 483389, 483390,
505240, 506054

86
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Nr ZT49/2019

2

1

32

503364, 503367, 504365, 504678, 504930, 505041, 505618, 505623, 505992, 506041

33

503481, 504248, 505243, 505245, 505907, 506041

34

468974, 483373, 483375, 483376, 483378, 483380, 483381, 483382, 483383, 483386, 483387, 483389, 483390,
505207

35

468974, 494366, 497632, 500038, 500316, 500922, 501700, 501768, 502290, 502644, 502873, 503364, 503367,
503468, 503528, 503650, 503867, 504014, 504248, 504389, 504404, 504412, 504419, 504420, 504421, 504431,
504432, 504434, 504452, 504454, 504459, 504495, 504701, 504852, 504868, 504925, 505207, 505240, 505275,
505375, 505452, 505454, 505655, 505812, 505951, 505970, 505971, 506030, 506031, 506054, 506070, 506137,
506149, 506151, 506174

36

468974, 497632, 502644, 503528, 504419, 504420, 504421, 504431, 504432, 504434, 505443, 505818, 505868,
505951, 506023, 506137

37

468974, 494366, 502644, 503528, 503923, 504423, 504424, 504431, 504432, 504434, 504729, 504745, 504874,
504878, 504954, 504957, 504959, 504960, 504961, 504962, 505386, 505443, 505471, 505568, 505578, 505661,
505924, 505970, 506031, 506070, 506137, 506141, 506178

38

468974, 499224, 501517, 501700, 501768, 504431, 504432, 504434, 504446, 505951, 506112

39

468974, 500316, 503364, 503367, 504248, 504365, 504431, 504432, 504434, 504729, 505601, 505602, 505607,
505655, 505868, 505992

40

468974, 504248, 504431, 504432, 504434, 505486, 505488, 505601, 505602, 505607, 505924, 506142

41

468974, 500316, 500593, 500922, 502290, 503271, 503364, 503367, 503650, 503892, 504248, 504404, 504412,
504419, 504420, 504421, 504431, 504432, 504434, 504446, 504452, 504454, 504925, 504954, 504957, 504959,
504960, 504961, 504962, 505207, 505268, 505389, 505472, 505486, 505488, 505526, 505601, 505602, 505607,
505644, 505657, 505660, 505666, 505812, 505992, 506112, 506143, 506168

42

468974, 500316, 501517, 501768, 502644, 503923, 504423, 504424, 504431, 504432, 504434, 504729, 504745,
504874, 504878, 505262, 505266, 505443, 505454, 505471, 505568, 505578, 505655, 505661, 505951, 506141,
506142

43

468974, 498917, 500316, 503302, 503364, 503367, 504014, 504248, 504365, 504431, 504432, 504434, 505207,
505494, 505526, 505874, 506149

44

468974, 500457, 501046, 501700, 502290, 502644, 503364, 503367, 504425, 504431, 504432, 504434, 505389,
505472, 505660, 505951, 505975, 505986, 506002

45

468974, 501768, 504170, 504412, 504431, 504432, 504434, 504925, 504954, 504957, 504959, 504960, 504961,
504962

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#BEAUTY COACH
#hydrogaz
#SKIN COACH
A AKADEMIA DOBREGO MONTAŻU PORTA
A AKADEMIA DOBREGO MONTAŻU PORTA
A AKADEMIA DOBREGO MONTAŻU PORTA
A
A
ABS American Building Systems
AFRONIS CLEAN
AKADEMIA DOBREGO MONTAŻU PORTA
AKTYWIT PM
ALMiG Compressor Systems
ALMiG
ALTER KLINIK
ANTIXO
ANTiXO
AR1A
ARGYLE
ARMAKAN
Autentica
AUTKA.PL
Awanti turn up the style
Bajeczna Chemia
BAKERSTREET
Bankietowo
bc BROSS CONTROL AUTOMATION
SYSTEMS
bedroombeach
bella tampo
Bezoletka
BiaMar
BIEG PO NOWE ŻYCIE
birrt
birrt
BISSET
BIZON
BOATY MCBOATFACE
BOLLYWOOD SHINE
BOSQUO
BUDOWLANKA GRUPA psb
MRÓWKA GRUPA psb POLSKIE SKŁADY
BUDOWLANE GRUPA psb PROFI woda
mineralna gazowana RABKA ZDRÓJ

504838
506070
504840
504959
504961
504962
504954
504957
494366
505747
504960
505938
504423
504424
501046
506001
506005
497608
483376
505454
505707
503528
506151
505666
483373
505303
504745
505207
504780
504466
504868
505268
505568
505578
506030
505452
483382
504871
504701

505618

BUDOWLANKA GRUPA psb
MRÓWKA GRUPA psb POLSKIE SKŁADY
BUDOWLANE GRUPA psb PROFI woda
mineralna niegazowana RABKA ZDRÓJ
BUZZY DOG
Cargocraft
CENTRAL APARTMENTS
Charm Medi
city express hoteles
Clima Gold
Climarine
CLIMATIVE
CO TAM SŁYCHAĆ W RADIU ZET
COCOBAR
combo
Convallis apartamenty
DACHPOL DACHY ZE STALI
DDK
Deyna
distripark.com TOPMEISTER
DRAFTON
DWX ENGINEERING
E EUROTECH
Advanced Technology Products
ecocera
ecofasada
EKO-LAB
ELEKTRA
ELIXIR COTE AZUR
ELSORO
emonnari
ENERGA OZE
Energa OZE
Energa OZE
ENERON Stay always ON!
EXPRES
EXTRA-LABELS
FAKWARD
FF FRISOR
Finantica. BUSINESS
FIT DIETETYK.PL
FIXAFILM
FLEXI LINE
Golden Desire
HANKOOK Innovative Performance

505623
500181
505868
505874
505882
503302
503923
506147
506133
506112
505489
505600
505494
504459
502644
503367
504405
505514
506031
506086
505275
506141
501353
500038
504642
505243
505375
504431
504432
504434
504167
505924
505887
505727
504425
506023
505472
505488
502027
506041
505255

88

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

HERRINGBONE
HEXE
HEXE
Hoscen
HOT plast
HOUNDSTOOTH
HYDRO-OPTIMA
IMPERATOR PUSZCZY
IUSTITIA KANCELARIA PRAWNICZA
T. Godzik & Wspólnicy Spółka komandytowa
J
Jagoodka
Julitta design studio
K PRODUCENCI KREATYWNI zpr media
K PRODUCENCI KREATYWNI zpr media
KAMINSKI FINANCE
KANCELARIA ŚRODA, ALE TŁUMACZYMY
CODZIENNIE
KASZUBSKIE MIODY KOSECKI
KAT
Kazik Deyna
KETOLIX
Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS
KONAR PRACOWNIA PROJEKTOWA
Konto miodem płynące
Konto pełne zieleni
KOSTES
KROPHOUSE
KROPHOUSE
Księstwo Góralskie
KUPUJĘ NIE MARNUJĘ
LAFBUD
Lang expert
Li Lu by Gosia
Little Ceylon
Lokata miodem płynąca
LOVINI
Lypsyl SINCE 1905
maderoterapia
MAGA Cosmetics
Magnitica Lashes
MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY
MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY
Mały Miś w świecie wielkiej literatury
MARCYŚ
MARIE MARGO REHABILITACJA
ESTETYCZNA TWARZY
massive baits
MaturaToBzdura
maybeme
MB MATERBUD
MDN MIDINI

483383
503822
503823
504929
506132
483381
505839
505907
504170
504678
504248
499212
504452
504454
505818
500922
503481
505644
503364
505654
504412
505661
504419
504421
503867
505986
506002
468974
506054
505443
506143
503900
504852
504420
487625
505904
505389
505708
500593
505601
505602
505607
504253
502290
505610
504404
504455
505970
506131

Nr ZT49/2019
1

medi spot
MedicalData
MEDYCYNA RODZINNA
MINDSET Psychokognitywne
Skale Efektywności Zawodowej
MINIMAGSTER
MINUTOR
MODLISZKA
MOONBEAM
Moza
Nela mała reporterka
New Medicine
NI NOWAK INNOVATIONS
NOCNEGO MARKA
NOMADE
NOSONEK
Nowa Medycyna
Nowa Stomatologia
NOWAK INNOVATIONS
NOWY BROWAR POZNAŃ
OCEAN VIEW
Oddi?y
Oillan baby
Oillan balance
Oillan intima
Oillan junior
Oillan mama
Oillan med+
ONEMULTI
ORTHO CLUB
PALM TREE CBD
PANDA RAMEN
PAPARAZZI
PENELOPE
Pils PIWO JASNE PEŁNE KLASYCZNE
POLSKIE SMAK KLASYKI KLASYKA SMAKU
plusgum
PLYWOOD DESIGN
POLTOP
Postępy fITOterapii
PRAGMA
Pregna Gardi
Pregna Gardin
Pregna Plus Care
PRIMO
PROX
PUCIO
Quertech
RADIO SUDETY
Rebitalia
Red Pharma Laboratories

2

501700
505951
506165
503650
504020
504729
502873
483386
504495
505992
506166
505262
505449
503271
504765
506164
506161
505266
504365
483390
504841
504859
504866
504857
504853
504867
504860
500316
504514
483389
504014
505245
483380
504930
506178
498374
503892
506159
505975
505740
505746
505744
505456
502343
505820
506176
499224
504848
504163

Nr ZT49/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

RESTAURACJA ZAMKOWA
ROYAL since 1980’s
Rukola
SAMITO
Ser Hawranus
sfmeble.pl STYLOWE & FUNKCJONALNE
silnet media S
skin science
SM Gostyń
SOCIAL WOLVES
solis
SOLVAY NOCĄ
SPOMET FABRYKA DOMÓW
STORK DEVELOPER
STRATO
Stylowy Projekt
SUNSET
SYNTACO
ŚWIAT PSZCZÓŁ
TARRACCO

2

498917
505353
506149
501768
504389
505655
501517
496414
505253
504446
504712
505812
505471
506137
505470
504878
483387
503468
506174
505814

89
1

TECHMATICS
THERMOTIVE
TO LUBIĘ pastylki pudrowe
z sokami owocowymi JEDNOŚĆ
TRAF
tricell
TWD L0T#2
TWD LOT#5
ULTRABLANC
VELADIS
Vilomix Polska Blattin
W. RETTER 112
W. RETTER 211
WIDS
wizjaMED
WOLF ZEN
WOSANKA
XTRM-CAR EXTREME CAR
Zajazd u George’a
ZEBRA Studio Filmowe
Zielony Park Handlowy

2

505386
506126
504154
505657
501821
483375
483378
481470
505971
505240
503887
503893
505594
505660
506168
505041
503363
505526
504925
497632

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.
973640
1492428
1497217

1497254
1497258
1497320
1497349
1497353
1497392
1497394
1497405
1497409
1497413

1497428
1497442
1497469
1497476
1497477
1497488
1497525
1497547
1497588
1497595

SUPERLIT (2019 06 13)
CFE: 26.01.18, 27.05.01, 29.01.01
19, 37, 39,
BITSTOCKS
9, 35, 36, 42
(2019 10 25, 2019 05 16)
Mamba COLA & FRIENDS
(2019 09 19, 2019 03 29)
CFE: 05.01.05, 05.07.06, 24.17.25,
30
27.01.12, 27.03.11, 27.05.02, 29.01.15
POSH YOU (2019 07 26)
CFE: 24.13.05, 27.05.15
3, 35
2019 08 30)
CFE: 19.07.01
33
ic INNOVATOR COSMETICS (2019 05 29)
CFE: 26.01.18, 27.05.10
3, 44
DECOLA (2019 08 21)
2, 16
2019 10 16)
CFE: 28.03.00
35
2019 09 16)
CFE: 28.03.00
29
BRING YOUR WINE TO LIFE
9, 33, 35, 43
(2019 08 27, 2019 03 01)
ADRIEN CHAMPAUD (2019 09 20)
33
SENSE (2019 09 20, 2019 04 19)
25
City-Labs Your health Your time Your place
(2019 08 30, 2019 03 28)
CFE: 02.09.01, 04.05.03, 24.13.01,
41, 42, 44
26.11.01, 29.01.13
HERMES SACABAR
18
(2019 09 10, 2019 04 14)
DELI’UP (2019 09 23)
29
Gopass (2019 06 26)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
9, 16, 35
SUGARWORLD (2019 05 30, 2018 12 06)
CFE: 27.03.01, 29.01.12
29, 30, 32, 35
SUMMUM (2019 09 04, 2019 08 30)
33
ROBOT TRAINS (2019 09 17)
CFE: 27.01.09, 29.01.13
3, 9, 16, 18, 21,
25, 28, 30
Máslo Máslo (2019 07 10, 2019 02 11)
CFE: 05.05.19, 26.11.06, 27.05.02, 29.01.14
29
HENGYUN (2019 10 02)
CFE: 26.11.25, 26.13.25, 28.03.00
23
Petite Maison (2019 08 09)
CFE: 01.15.11, 07.03.11, 27.05.01
3
ANCIENT SPIN (2019 08 14, 2019 02 15)
CFE: 27.05.02, 29.01.15
9, 28, 41

1497598
1497641
1497648
1497678
1497682
1497704
1497712
1497768
1497772
1497796
1497920
1497931
1497936
1497960

1497999
1498006
1498028
1498029
1498042
1498066
1498104
1498109

phase (2019 06 11, 2018 12 21)
CFE: 12.01.10, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.12
20
FÉRIAL SAVOIR-FAIRE BOUCHER (2019 09 23)
CFE: 25.01.10, 26.11.02, 27.05.03, 29.01.14 29, 30
SOUND CHOICE
19
(2019 09 20, 2019 03 20)
Convitex (2019 10 16)
CFE: 26.11.12
12
JOYTIMER (2019 08 27, 2019 08 15)
CFE: 27.03.01, 27.05.01
9
MEN ALWAYS WIN WITH ADENOPROSIN
(2019 09 27)
CFE: 29.01.01
5, 35
AP (2019 09 27)
CFE: 26.05.01, 26.07.25, 26.15.25,
5, 35
27.05.01, 29.01.13
max for KoWaX elding (2018 11 26)
CFE: 26.04.05, 27.05.10, 29.01.12
1, 6, 7
GATEKEEPER INTELLIGENT SECURITY
9
(2019 09 11, 2019 05 03)
ALICE (2019 09 12, 2019 03 21)
CFE: 05.03
14
NEVA (2019 09 03, 2019 04 02)
9, 35, 38
JuiceRoll (2019 03 28, 2019 01 14)
9, 37, 42
ZMI (2019 05 14)
CFE: 27.01.01, 27.05.01
5, 9, 11, 21
American CARWASH (2019 07 16, 2019 01 24)
CFE: 01.01.02, 27.05.09,
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11,
29.01.12
12, 16, 21, 22, 25,
27, 35, 37, 39, 42
A Source of Innovation for Compa9, 42
nies that Create the Future
(2019 06 27, 2019 03 28)
JuiceNet (2019 03 28, 2019 01 14)
9, 37, 42
JuicePole (2019 03 28, 2019 01 14) 9, 37, 42
Juice (2019 03 28, 2019 01 14)
9, 37, 42
Strong Bond (2019 09 16, 2019 03 15)
CFE: 09.01.07, 14.03.11, 21.03.25,
2, 17, 19
26.04.04, 29.01.13
JuiceLamp (2019 03 28, 2019 01 14)
9, 37,
42
PC PUPILLA COLLECTION
(2019 05 21, 2019 04 18)
CFE: 26.04.18, 27.05.19
24, 25, 35
IVECO X-WAY (2019 05 24, 2019 04 12)
CFE: 24.15.21, 26.03.23, 27.05.01
12

Nr ZT49/2019
1498123
1498126
1498132
1498134
1498176
1498226
1498268
1498287
1498391
1498415

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

IVECO T-WAY (2019 05 24, 2019 04 16)
CFE: 26.03.23, 27.03.01, 27.05.01
12
IVECO S-WAY (2019 05 24, 2019 04 16)
CFE: 24.15.21, 26.03.23, 27.05.01
12
KEUNDO (2019 10 16)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
7
Finglai (2019 09 24)
9
MPF (2019 08 14)
CFE: 27.05.11
6, 11, 17, 35
VIOLA STILS (2019 10 08, 2019 07 30)
CFE: 05.05.20, 29.01.12
25
APX (2019 07 11, 2019 01 24)
35
2019 08 16)
CFE: 28.03.00
5
JuiceStation
9, 37, 42
(2019 03 28, 2019 01 14)
the niu (2019 05 13, 2019 01 18)
CFE: 25.05.02, 26.04.04, 27.05.01
35, 36, 39,
41, 43, 45

1498418
1498435
1498496
1498517
1498528
1498551
1498570
1498599

91

VIETMASSAGE (2019 08 12)
CFE: 27.05.02, 29.01.13
41, 44
2019 05 16)
CFE: 28.05.00, 29.01.03
1, 17, 19, 20
KINGTEC (2019 05 17)
CFE: 27.03.15, 27.05.11
7
BIA SAIGON EST. 1875
(2019 08 29, 2019 06 10)
CFE: 04.03.03, 27.05.10, 29.01.13
32
PROPER (2019 07 15, 2019 02 05)
CFE: 25.01.15, 27.05.01
16, 25, 29, 30, 31, 32
LOUIS VUITTON 2054
9, 14, 18, 25
(2019 09 23, 2019 04 01)
teplis t (2019 09 30)
CFE: 07.01.24, 26.01.03, 27.03.15,
17
27.05.10, 29.01.13
etstur (2019 06 26)
CFE: 27.05.01, 29.01.01
41, 43

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

1497768,

1497960,

1498435

2

1497349,

1497960,

1498042

3

1497254,

1497320,

1497488,

1497588,

4

1497960

5

1497704,

1497712,

1497936,

1498287

6

1497768,

1498176

7

1497768,

1497960,

1498132,

1498496

8

1497960

9

1492428,
1497920,
1498029,

1497394,
1497931,
1498066,

1497469,
1497936,
1498134,

1497488,
1497960,
1498391,

1497595,
1497999,
1498551

11

1497936,

1497960,

1498176

12

1497678,

1497960,

1498109,

1498123,

1498126

14

1497796,

1498551

16

1497349,

1497469,

1497488,

1497960,

1498528

17

1498042,

1498176,

1498435,

1498570

18

1497428,

1497488,

1498551

19

973640,

1497648,

1498042,

20

1497598,

1498435

21

1497488,

1497936,

1497960

1497488,

1497960,

1498104,

22

1497960

23

1497547

24

1498104

25

1497409,

27

1497960

1497960

1497682,
1498006,

1497772,
1498028,

1498226,

1498528,

1498551

1498528

1498435

28

1497488,

1497595

29

1497392,

1497442,

1497476,

1497525,

1497641,

30

1497217,

1497476,

1497488,

1497641,

1498528

31

1498528

32

1497476,

1498517,

1498528

33

1497258,

1497394,

1497405,

1497477

35

1492428,
1497712,

1497254,
1497920,

1497353,
1497960,

1497394,
1498104,

1497469,
1498176,

1497476,
1498268,

1497704,
1498415

36

1492428,

1498415

37

973640,
1498391

1497931,

1497960,

1498006,

1498028,

1498029,

1498066,

38

1497920

39

973640,

1497960,

1498415

41

1497413,

1497595,

1498415,

1498418,

1498599

Nr ZT49/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

93

2

1

42

1492428,
1498029,

1497413,
1498066,

1497931,
1498391

43

1497394,

1498415,

1498599

44

1497320,

1497413,

1498418

45

1498415

1497960,

1497999,

1498006,

1498028,

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.
500939
492929
499293
501972

Comfort-kedjan AB
2019 10 29
37
MALCO PRODUCTS, INC.
2019 11 04
2, 3
Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited
2019 11 12
5
WM. WRIGLEY JR. COMPANY
2019 11 12
5, 34, 35

501217
501587
500444

Ecolab USA Inc.
2019 11 12
XELLA INTERNATIONAL GMBH
2019 11 12
EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
2019 11 08

3, 5, 35
19
32, 35

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1480434

Joint Stock Company Mil Moscow Helicopter
Plant
2019 11 18
12, 37
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SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

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

19, 20
47/2019

504414

Powinno być

504414
(220) 2019 09 13
Bezzerwizzer Nordic ApS, Hvidovre, DK
(znak słowno-graficzny)
WIEM LEPIEJ

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty do nagrań, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie, aplikacje
do pobrania, gaśnice, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 41 nauczanie, organizowanie szkoleń, kształcenie, usługi
rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, udostępnianie
gier komputerowych on-line.

55, 56

504414

504414

58

504414

WIEM LEPIEJ

Informacja ta nie
powinna zostać
opublikowana

