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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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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Nr ZT27

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) 492332
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ID-Idaho
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farm i lakierów, 2 impregnaty do drewna i barwiące, powłoki ochronne do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako
farby, preparaty ochronne na podłogi, powłoki ochronne
do wykańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki
i na beton, żywice epoksydowe do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, 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 ząbkowanie, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, 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, ta-

śmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe
ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, 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, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze
do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany
uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie 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 z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśm z celulozy,
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych,
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 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, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych,
płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze
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i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne,
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, masy bitumiczne, grunt bitumiczny,
masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac budowlanych,
masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpachlowe i gładzie
do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe
do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
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,
kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne
niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni
między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi,
płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, 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 sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące,
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, 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 Ytong, płytki
szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty
izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty
zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitu-
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miczny 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,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych,
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony telewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35 telemarketing,
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku,
marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach 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,
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych,
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne
do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu
i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt
gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje
do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje
do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu,
kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe,
uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty
barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki
samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf,
oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny
metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, bel-
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ki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut
metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy, 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, 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, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających,
frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory 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 ropowania, pistolety
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny,
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, 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, zagęszczarki, przecinarki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, mło-
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towiertarki, 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, 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, prostowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety
do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne,
młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety
do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki
pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, 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,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze
cierne, 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,
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby,
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów,
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory
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
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nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe,
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 krótkie, 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, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe,
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze,
szczelinomierze, 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, dłuta płaskie 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, zszywacze elektryczne, 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,
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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, piły otwornice, piły
grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, 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, narzynki, 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 i 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 kabinowych, 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,
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szpilki do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie,
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki,
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 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, gaśnice, 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, 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, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 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, wałki malarskie specjalne
do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski:
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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 malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko,
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
taśmy izolacyjne, papier 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, pojemniki na odpady, 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 gip-
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sowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips
szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV,
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie,
taśmy 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,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, 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, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych
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i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych,
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub
bawełnianym 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 gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 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, 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, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
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studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492333
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IL-Illinois
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farm i lakierów, 2 impregnaty do drewna i barwiące, powłoki ochronne do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako
farby, preparaty ochronne na podłogi, powłoki ochronne
do wykańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki
i na beton, żywice epoksydowe do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
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otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, 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 ząbkowanie, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, 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, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, 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, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki
niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie
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
z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego
przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśm
z celulozy, z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac
budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane
do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach
gipsowych, gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich,
taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane
w budownictwie, 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, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane
w rolkach, folia okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe
dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownic-
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twie, folie i taśmy 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 o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie,
powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka
z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych
i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe,
kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki
elewacyjne, wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy
konstrukcyjne, 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, masy bitumiczne,
grunt bitumiczny, masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane
do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku,
masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy szpachle dekarskie, 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, kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne niemetalowe, masy spoinowe
do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi
płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana, 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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, 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 sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki
do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa,
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 Ytong, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komór-
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kowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt,
styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, siatki zbrojeniowe
z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki
naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe
niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe,
kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile
niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe
do dociepleń, prefabrykaty zbrojarskie, 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, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki
plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie,
siatki ochronne przeciw owadom niemetalowe, membrany
bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji
płyt styropianowych, łączniki gwintowe, kółka zapasowe
do gilotyny, przyssawki do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny
dystansowe, osłony telewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, łączniki niemetalowe
do okien, 35 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów,
agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach 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, takimi jak: cyna, silikony, kleje
do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje
do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru,
kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje
do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych,
kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki
do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków
cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych,
płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki
hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne
jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa
epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce,
lakiery, impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki
do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów,
farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty,
farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące
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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,
brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks,
gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodowe,
dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe
łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki
do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki
metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe
metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy,
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, 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, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn,
palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie,
maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody
urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry,
gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory 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 do-

Nr ZT27/2020

zujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako
maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziemnych, maszyny
do smołowania, 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, zagęszczarki, 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, 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, prostowniki, przewody rozruchowe,
kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety
do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice,
wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze
pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety
do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, 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, pompki do pompowania kół,
maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze cierne, 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, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe
z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki,
uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty montażowe
do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie,
dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce
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narzędziowej, adaptory 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, 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 krótkie, 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, dalmierze, przymiary
liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne,
kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, 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,
dłuta płaskie 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, zszywacze elektryczne, 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
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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, piły
otwornice, piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, 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, narzynki, 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 i 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-
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-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 kabinowych, 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, haki, karabińczyki, bloczki,
pierścienie, kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze,
zawleczki, krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe,
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, gaśnice, 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, 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, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bez-
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pieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 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, wałki 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 malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko,
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
taśmy izolacyjne, papier 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, pojemniki na odpady, 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

Nr ZT27/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

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, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV,
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie,
taśmy 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,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty bu-
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dowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne,
płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych 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 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 gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 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, 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, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
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do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492334
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AL-Alabama
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów,
preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje do PCV, płyn
czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe, kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farm i lakierów, 2 impregnaty
do drewna i barwiące, powłoki ochronne do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne na podłogi, powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe
do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów,
6 zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty do lutowania
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miękkiego, lut twardy, 8 czerpaki budowlane z rączką, młotki
murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle
do tapetowania, sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą,
sznur murarski, żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników,
kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane,
miarki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki
do rur miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa
do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania płytek,
zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek kolczasty
z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia,
paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem,
szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, 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 ząbkowanie, szpachle
ząbkowane do kleju, multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe
do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny,
skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki
doczołowe, 17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym,
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, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, 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, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna
do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie 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 z tworzyw sztucznych, z tworzyw
naturalnych lub mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy
z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśm z celulozy, z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic
przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach,
w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, zaprawach
murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne,
taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, ta-
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śmy uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową,
metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy,
taśmy dekarskie, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe
taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów
kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy
z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych,
z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku
w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego
do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe do rur, łączniki
niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające
teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały
budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych
i wewnętrznych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe,
szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, 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, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane
do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku,
masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy szpachle dekarskie, 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, kątownice budowlane niemetalowe, kątownice
nastawne niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, 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 sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki
antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien
i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw beto-
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nu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, 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
Ytong, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy,
styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian
wodno-odporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze,
wylewki samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe,
wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty zbrojarskie, 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, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw owadom niemetalowe,
membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe
z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy
na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych, łączniki gwintowe, kółka zapasowe
do gilotyny, przyssawki do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny
dystansowe, osłony telewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, łączniki niemetalowe do okien,
35 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe,
badanie rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów
w celach 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, takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek
ściennych, kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu,
kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne
do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu
i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt
gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje
do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje
do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu,
kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe,
uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych,
do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt
gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania
podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe,
środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki gruntujące
epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby,
farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu,
rozpuszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, impre-
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gnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe,
farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki
do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb
i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe,
środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier
ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy
do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary
samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe
materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne,
dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe,
metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe
łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe,
belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria
metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy, 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, 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, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części
maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty
szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D,
elektrody urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu,
świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory 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

Nr ZT27/2020

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 ropowania,
pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni,
podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki
maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny,
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, 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, zagęszczarki, 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, 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, prostowniki, przewody rozruchowe,
kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety
do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice,
wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, 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, pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria
do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym,
wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi,
tarcze cierne, 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, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe
plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby,
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów,
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła,
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klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy
nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory 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, 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 krótkie, 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,
dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe,
kątowniki nastawne, kątowniki dachowe, mikrometry, miary
składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze,
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, dłuta płaskie 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, zszywacze elektryczne, 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 szablo-
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nów, 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, piły otwornice, piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, 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, narzynki, 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 i 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
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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 kabinowych, 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, haki, karabińczyki, bloczki,
pierścienie, kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze,
zawleczki, krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe,
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, gaśnice, 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,
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, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki
samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci,
zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu
pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki
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holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski
klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe,
kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 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, wałki 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 malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki
do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier 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, pojemniki na odpady, 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 bu-
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dowlanych, 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,
taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między
płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty
do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane,
uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody
i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe,
lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty
do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, taśmy
i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania
prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny,
bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów
i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej,
w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych,
w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, taśmy 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, 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 siloksanowe, prefabrykowane elementy
niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny, wełna
stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, 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, taśmy uszczelniające, profile taraso-
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we niemetalowe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt
sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych 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 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 gruntujące,
masy szpachlowe, gips, obcinaki do rur miedzianych, czyścik
do miedzi, nożyce do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury,
kółka zapasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki
do glazury, otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka
do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy
glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, kliny
dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka zębata,
mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny,
skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 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, 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, rynny z tworzyw sztucznych, pianki poliuretanowe,
folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia,
styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy
drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki
ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe,
płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek,
keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki
naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki
do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe
do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń,
kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce,
gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe,

24

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe,
mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek,
siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki
ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, parasole
ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy drewniane, ścieżki
drewniane, podjazdy drewniane, płyty, deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty, osłony, płoty, pergole,
kratki drewniane, parasole, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki, drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna z PCV, okna drewniane,
okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki, szczotki czyszczące do rur
o różnych średnicach, wkłady do pojemnika, worki próżniowe,
worki próżniowe z pompką, pokrowce na ubrania, zmiotki,
mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw
i trawnika, złącza zraszaczy, wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich,
kuwety, wiadra, wiadra z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła
kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku
domowego, zestawy szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe
i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy
stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie
ochronne, czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki
do butów roboczych, skarpety.
(210) 492335
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AL-Alaska
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farm i lakierów, 2 impregnaty do drewna i barwiące, powłoki ochronne do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako
farby, preparaty ochronne na podłogi, powłoki ochronne
do wykańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki
i na beton, żywice epoksydowe do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
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zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, 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 ząbkowanie, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, 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, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, 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, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze
do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany
uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie 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 z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśm z celulozy,
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych,
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 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, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych,
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płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne,
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, masy bitumiczne, grunt bitumiczny,
masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac budowlanych,
masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpachlowe i gładzie
do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe
do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
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,
kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne
niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni
między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi,
płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, 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 sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące,
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły
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pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK,
bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki Ytong, płytki
szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty
izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty
zbrojarskie, 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,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych,
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony telewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35 telemarketing,
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku,
marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach 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,
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych,
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe,
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje
do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje
do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu,
kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe,
uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty
barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkła-
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dowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki
samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf,
oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny
metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut
metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy, 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, 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, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających,
frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory 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,
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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 ropowania, pistolety
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny,
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, 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, zagęszczarki, 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, 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, prostowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety
do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne,
młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety
do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki
pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, 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,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze
cierne, 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,
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby,
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów,
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylo-
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nowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory
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,
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 krótkie, 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, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe,
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze,
szczelinomierze, 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, dłuta płaskie 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, zszywacze elektryczne, 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 trapezo-
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wym, 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, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, 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, narzynki, 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 i 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,
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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 kabinowych, 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, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie,
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki,
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 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, gaśnice, 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, 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, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
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wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 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, wałki 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 malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko,
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
taśmy izolacyjne, papier 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, pojemniki na odpady, 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
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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, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV,
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie,
taśmy 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,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
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wełna stalowa, miotły stalowe, 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, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych 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 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 gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 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, 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, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wy-
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równawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492354
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TX-Texas
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe, kleje
uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farm i lakierów,
2 impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne
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na podłogi, powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe
do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów,
do drewna i barwiące, 6 zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, 8 czerpaki
budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania, sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski, żyłka murarska,
mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, kielnie murarskie,
kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice
wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur miedzianych, czyściki
do miedzi, nożyce do rur z tworzyw sztucznych, rysiki, obcęgi
do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak
do fug, paca do spoinowania płytek, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną z gąbki,
z kauczuki, 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 ząbkowanie, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt
gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, 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, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, 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, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie 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 z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny,
taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania
prac budowlanych, taśm z celulozy, z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów
i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej,
w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych,
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zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 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, folie z agrowłókniny, taśmy
budowlane w rolkach, folia okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt
gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym
lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie,
powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka
z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie,
19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe
niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne,
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, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy
powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych,
masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku,
masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, 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, kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne niemetalowe,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc
ochronny w rolkach, tektura budowlana, 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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, 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
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budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie,
płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki
antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien
i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, 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 Ytong, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian
fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy,
styropian wodno-odporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy
i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe,
profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki
do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe
do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń,
prefabrykaty zbrojarskie, 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, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające,
membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów
asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych,, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych, łączniki
gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony telewizyjne
niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków,
łączniki niemetalowe do okien, 35 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku, marketing,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach 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, takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty do drewna
i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania,
kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi
cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru,
kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje
do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych,
kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cemen-
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towych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt
z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery,
impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne
akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby
podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce
i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby
z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące
stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier
do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania
i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety
drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe,
torf, oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki
uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane,
metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki
do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki
stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut
metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy, 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, 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, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna,
drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, frezarki, gene-
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ratory 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 ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety
do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia
o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziemnych,
maszyny do smołowania, 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, zagęszczarki, 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,
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, prostowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, 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,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe
i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne,
skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe, cęgi
do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze cierne,
dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, frezy,
mieszadła, ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty
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wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ściernice
i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy, kołki
rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu,
kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe,
złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory 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, 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 krótkie, 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, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane,
taśmy miernicze, szczelinomierze, 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, dłuta
płaskie 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 rozpiera-
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ków do montażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, 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, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, 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, narzynki, 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 i zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murar-

34

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

skich, 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 kabinowych, 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, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki, krętliki, opaski
zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 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, gaśnice, 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, 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, za-

Nr ZT27/2020

sobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille
i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka
do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe,
pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze
monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki
tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe,
pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 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, wałki 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 malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy
malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie:
kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, pędzle
malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne,
folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier 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, pojemniki
na odpady, 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 ta-
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pet, 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, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem,
poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty
murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między
płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami
gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty
do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane,
uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody
i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty
do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, taśmy
i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania
prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, taśmy
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, 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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier
ścierny w arkuszach, papier ścierny w rolkach, siatka ścierna
w arkuszach, paca ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze
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ścierne na rzep, krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze
ścierne, filc polerski, dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki
do szlifowania, filc ścierny, wełna stalowa, miotły stalowe,
tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, 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,
taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych,
płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy
niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych 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 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 gruntujące, masy szpachlowe,
gips, obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica do fug, paca
do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek,
listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 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, 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, rynny z tworzyw sztucznych, pianki poliuretanowe,
folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia,
styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy
drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne
z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno,
piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy,
styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna
mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca
do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje uszczelniające,
szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane
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do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe,
wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, profile
sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe
do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont
bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana,
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny
z tworzyw sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania,
tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane,
płyty, deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy,
maty, osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy,
karmiki, drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze
drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki,
parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy
drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki, szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach,
wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe
z pompką, pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody,
donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra,
wiadra z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła
segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki
składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy,
szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego,
zestawy szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije
drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe
z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli
gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492355
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NJ-New Jersey
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe, kleje
uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farm i lakierów,
2 impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, po-
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włoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne
na podłogi, powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe
do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów,
do drewna i barwiące, 6 zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, 8 czerpaki
budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania, sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski, żyłka murarska,
mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, kielnie murarskie,
kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice
wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur miedzianych, czyściki
do miedzi nożyce do rur z tworzyw sztucznych, rysiki, obcęgi
do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak
do fug, paca do spoinowania płytek, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną z gąbki,
z kauczuki, 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 ząbkowanie, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt
gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, 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, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, 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, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie 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 z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny,
taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania
prac budowlanych, taśm z celulozy, z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów
i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej,
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w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych,
zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 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, folie z agrowłókniny, taśmy
budowlane w rolkach, folia okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt
gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym
lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie,
powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka
z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie,
19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe
niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne,
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, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy
powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych,
masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku,
masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, 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, kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne niemetalowe,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc
ochronny w rolkach, tektura budowlana, 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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, 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
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na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty
budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie,
płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki
antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien
i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, 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 Ytong, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian
fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy,
styropian wodno-odporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy
i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe,
profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki
do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe
do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń,
prefabrykaty zbrojarskie, 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, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające,
membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów
asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych, łączniki
gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony telewizyjne
niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków,
łączniki niemetalowe do okien, 35 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku, marketing,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach 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, takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty do drewna
i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania,
kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi
cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru,
kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje
do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych,
kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do grun-
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towania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt
z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery,
impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne
akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby
podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce
i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby
z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące
stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier
do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania
i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety
drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe,
torf, oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki
uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane,
metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki
do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki
stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut
metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy, 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, 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, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna,

Nr ZT27/2020

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 ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety
do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia
o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziemnych,
maszyny do smołowania, 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, zagęszczarki, 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,
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, prostowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, 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,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe
i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne,
skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe, cęgi
do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze cierne,
dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, frezy,
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mieszadła, ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty
wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ściernice
i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy, kołki
rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu,
kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe,
złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory 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, 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 krótkie, 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, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane,
taśmy miernicze, szczelinomierze, 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, dłuta
płaskie 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, ści-
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ski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, 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, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, 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, narzynki, 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, brzesz-
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czoty i 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 kabinowych, 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, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki, krętliki, opaski
zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 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, gaśnice, 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, 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 wenty-

Nr ZT27/2020

lacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille
i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka
do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe,
pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze
monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki
tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe,
pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 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, wałki 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 malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy
malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie:
kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, pędzle
malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne,
folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier 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, pojemniki
na odpady, 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
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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, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem,
poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty
murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między
płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami
gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty
do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane,
uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody
i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe
lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty
do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, taśmy
i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania
prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, taśmy
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, 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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier
ścierny w arkuszach, papier ścierny w rolkach, siatka ścierna
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w arkuszach, paca ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze
ścierne na rzep, krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze
ścierne, filc polerski, dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki
do szlifowania, filc ścierny, wełna stalowa, miotły stalowe,
tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, 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,
taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych,
płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy
niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych 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 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 gruntujące, masy szpachlowe,
gips, obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica do fug, paca
do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek,
listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 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, 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, rynny z tworzyw sztucznych, pianki poliuretanowe,
folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia,
styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy
drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne
z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno,
piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy,
styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna
mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca
do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje uszczelniające,
szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle ma-
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larskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane
do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe,
wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, profile
sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe
do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont
bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana,
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny
z tworzyw sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania,
tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane,
płyty, deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy,
maty, osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy,
karmiki, drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze
drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki,
parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy
drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki, szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach,
wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe
z pompką, pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody,
donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra,
wiadra z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła
segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki
składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy,
szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego,
zestawy szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije
drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe
z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli
gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492356
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AR-Arkansas
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farm i la-
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kierów, 2 powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe
do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów,
do drewna i barwiące impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne na podłogi, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, 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 ząbkowanie, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, 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, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, 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, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze
do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany
uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie 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 z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśm z celulozy,
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z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych,
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 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, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych,
płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie , 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne,
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, masy bitumiczne, grunt bitumiczny,
masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac budowlanych,
masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpachlowe i gładzie
do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe
do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
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,
kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne
niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni
między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi,
płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo-
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-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 sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące,
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, 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 Ytong, płytki
szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty
izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty
zbrojarskie, 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,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych,
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony telewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35 telemarketing,
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku,
marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach 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,
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych,
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe,
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje
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do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje
do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu,
kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe,
uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty
barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki
samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf,
oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny
metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut
metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy, 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, 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 narzędzio-
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we metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania
drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających,
frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory 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 ropowania, pistolety
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny,
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, 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, zagęszczarki, 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, 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, prostowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety
do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne,
młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety
do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki
pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, 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,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalino-
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we i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze
cierne, 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,
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby,
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów,
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory
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,
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 krótkie, 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, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe,
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze,
szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwela-
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tory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta płaskie 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, zszywacze elektryczne, 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, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, 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, narzynki, 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
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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 i 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 kabinowych, 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, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie,
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki,
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 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, gaśnice, 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, 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 pie-
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ców 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, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 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, wałki 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 malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko,
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
taśmy izolacyjne, papier 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, pojemniki na odpady, 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, nie-

Nr ZT27/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

metalowe 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, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV,
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie,
taśmy 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 bu-
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dowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach,
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, 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, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych 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 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 gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 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, 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, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
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moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety,.
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(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farm i lakierów, 2 powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe
do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów,
do drewna i barwiące impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne na podłogi, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, 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 ząbkowanie, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, 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, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, 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, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze
do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany
uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczel-

Nr ZT27/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

niające 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 z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśm z celulozy,
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych,
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 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, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych,
płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne,
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, masy bitumiczne, grunt bitumiczny,
masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac budowlanych,
masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpachlowe i gładzie
do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe
do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
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,
kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne
niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni
między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi,

49

płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, 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 sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące,
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, 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 Ytong, płytki
szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty
izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty
zbrojarskie, 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,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych,
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony telewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, łączniki niemetalowe do okien , 35 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie
rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach
handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców
i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
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wych, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej,
prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek
ściennych, kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi
epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje
do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje
do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych,
kleje do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu,
kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe,
uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków
gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki
do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne
dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe,
środki gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice
w tubach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty
barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki
samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf,
oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny
metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut
metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy, 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, 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,
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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, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających,
frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory 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 ropowania, pistolety
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny,
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, 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, zagęszczarki, 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, 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, prostowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety
do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne,
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młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety
do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki
pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, 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,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze
cierne, 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,
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby,
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów,
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory
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,
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 krótkie, 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
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proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny
do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołożeniowe,
dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe,
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze,
szczelinomierze, 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, dłuta płaskie 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, zszywacze elektryczne, 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, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, 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, narzynki, wier-
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tarki 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 i 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 kabinowych, 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, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie,
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki,
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 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, gaśnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary
przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe,
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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, 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, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 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, wałki 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 malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko,
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
taśmy izolacyjne, papier 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, pły-
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ny 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, pojemniki na odpady, 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, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV,
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
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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,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, 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, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych 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 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 gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury kominowe
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i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne
na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką,
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
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szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492358
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CO-Colorado
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farm i lakierów, 2 powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe
do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów,
do drewna i barwiące impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne na podłogi, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, 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 ząbkowanie, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, 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
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ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, 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, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze
do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany
uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie 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 z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśm z celulozy,
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych,
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 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, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych,
płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne,
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,
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listwy niemetalowe, masy bitumiczne, grunt bitumiczny,
masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac budowlanych,
masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpachlowe i gładzie
do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe
do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
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,
kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne
niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni
między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi,
płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, 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 sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące,
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, 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 Ytong, płytki
szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty
izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty
zbrojarskie, 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,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych,
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łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony telewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35 telemarketing,
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku,
marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach 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,
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych,
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe,
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje
do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje
do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu,
kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe,
uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty
barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki
samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf,
oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny
metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut
metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy, 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 ościeżnico-
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we 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, 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, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających,
frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory 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 ropowania, pistolety
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny,
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, 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, zagęszczarki, 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
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oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe,
szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, 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, prostowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety
do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne,
młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety
do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki
pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, 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,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze
cierne, 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,
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby,
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów,
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory
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,
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 krótkie, 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,
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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, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe,
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze,
szczelinomierze, 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, dłuta płaskie 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, zszywacze elektryczne, 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, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, 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, ło-
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paty, 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, narzynki, 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 i 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 kabinowych, 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, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie,
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki,
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 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
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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, gaśnice, 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, 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, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 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, wałki 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 malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko,
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
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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, pojemniki na odpady, 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, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
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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, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV,
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie,
taśmy 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,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, 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, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych 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 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 gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazur-
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niczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 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, 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, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
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do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492359
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CT-Connecticut
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farm i lakierów, 2 powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe
do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów,
do drewna i barwiące impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne na podłogi, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, 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, szpa-
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chle malarskie ząbkowanie, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, 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, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, 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, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze
do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany
uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie 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 z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśm z celulozy,
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych,
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 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, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych,
płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe nie-

61

metalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne,
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, masy bitumiczne, grunt bitumiczny,
masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac budowlanych,
masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpachlowe i gładzie
do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe
do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
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,
kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne
niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni
między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi,
płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, 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 sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące,
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, 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 Ytong, płytki
szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty
izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty
zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana,
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membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych,
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony telewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35 telemarketing,
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku,
marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach 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,
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych,
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe,
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje
do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje
do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu,
kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe,
uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty
barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki
samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf,
oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny
metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut
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metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy, 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, 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, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających,
frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory 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 ropowania, pistolety
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny,
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, 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, zagęszczarki, przecinarki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe,
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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, 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, prostowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety
do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne,
młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety
do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki
pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, 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,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze
cierne, 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,
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby,
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów,
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory
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,
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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 krótkie, 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, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe,
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze,
szczelinomierze, 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, dłuta płaskie 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, zszywacze elektryczne, 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,
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kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, 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, narzynki, 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 i 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 kabinowych, 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 zwier-
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cin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie,
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki,
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 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, gaśnice, 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, 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, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 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, wałki 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 malar-
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skich, 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 malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko,
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
taśmy izolacyjne, papier 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, pojemniki na odpady, 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

65

szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV,
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie,
taśmy 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,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, 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, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych,
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pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub
bawełnianym 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 gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 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, 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, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
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sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492361
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MI-Michigan
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farm i lakierów, 2 powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe
do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów,
do drewna i barwiące impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne na podłogi, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fu-
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gownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, 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 ząbkowanie, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, 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, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, 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, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze
do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany
uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie 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 z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśm z celulozy,
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych,
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 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, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych,
płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozy-
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towych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne,
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, masy bitumiczne, grunt bitumiczny,
masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac budowlanych,
masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpachlowe i gładzie
do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe
do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
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,
kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne
niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni
między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi,
płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, 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 sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące,
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, 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 Ytong, płytki
szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty
izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-od-
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porny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty
zbrojarskie, 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,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych,
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony telewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35 telemarketing,
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku,
marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach 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,
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych,
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe,
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje
do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje
do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu,
kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe,
uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty
barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczysz-
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czania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki
samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf,
oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny
metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut
metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy, 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, 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, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających,
frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory 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 ropowania, pistolety
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podno-
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śniki 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, zagęszczarki, 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, 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, prostowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety
do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne,
młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety
do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki
pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, 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,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze
cierne, 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,
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby,
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów,
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory
do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła
do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasadek, przedłużki
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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,
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 krótkie, 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, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe,
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze,
szczelinomierze, 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, dłuta płaskie 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, zszywacze elektryczne, 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
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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, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, 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, narzynki, 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 i 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
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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 kabinowych, 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, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie,
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki,
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 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, gaśnice, 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, 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, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, na-
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kładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 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, wałki 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 malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko,
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
taśmy izolacyjne, papier 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, pojemniki na odpady, 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 łą-
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czenia 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, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV,
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie,
taśmy 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,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, 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 wodo-
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odporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne,
płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych 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 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 gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 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, 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, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do do-
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ciepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492362
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MN-Minnesota
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farm i lakierów, 2 powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe
do kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, do drewna i barwiące
impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne
na podłogi powlekania podłóg, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślu-
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sarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, 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 ząbkowanie, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, 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, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, 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, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze
do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany
uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie 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 z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśm z celulozy,
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych,
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, ta-
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śmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych,
płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie , 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne,
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, masy bitumiczne, grunt bitumiczny,
masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac budowlanych,
masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpachlowe i gładzie
do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe
do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
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,
kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne
niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni
między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi,
płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, 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 sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące,
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty sty-
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ropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, 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 Ytong, płytki
szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty
izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty
zbrojarskie, 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,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych,
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony telewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, łączniki niemetalowe do okien , 35 telemarketing,
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku,
marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach 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,
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych,
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe,
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje
do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje
do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu,
kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe,
uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskład-
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nikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty
barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki
samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf,
oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny
metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut
metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy, 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, 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, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających,
frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiar-
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ki 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 ropowania, pistolety
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny,
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, 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, zagęszczarki, 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, 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, prostowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety
do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne,
młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety
do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki
pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, 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,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze
cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu,
frezy, mieszadła, ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ścierni-
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ce i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy,
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby,
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów,
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory
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,
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 krótkie, 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, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe,
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze,
szczelinomierze, 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, dłuta płaskie 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
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futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, 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, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, 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, narzynki, 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 i zestawy klu-
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czy 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 kabinowych, 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, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie,
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki,
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 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, gaśnice, 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, 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
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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, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 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, wałki 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 malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko,
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
taśmy izolacyjne, papier 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, pojemniki na odpady, 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

77

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, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV,
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie,
taśmy 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,
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 ze-
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wnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, 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, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych 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 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 gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 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, 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, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
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kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492364
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MS-Mississippi
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
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tów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farm i lakierów, 2 powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe
do kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, do drewna i barwiące
impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne
na podłogi powlekania podłóg, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, 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 ząbkowanie, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, 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, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, 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, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze
do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany
uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie 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 z two-
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rzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśm z celulozy,
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych,
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 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, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych,
płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne,
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, masy bitumiczne, grunt bitumiczny,
masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac budowlanych,
masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpachlowe i gładzie
do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe
do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
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,
kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne
niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni
między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi,
płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana,
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 ze-
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wnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, 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 sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące,
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, 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 Ytong, płytki
szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty
izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty
zbrojarskie, 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,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych,
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony telewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35 telemarketing,
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku,
marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach 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,
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych,
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe,

Nr ZT27/2020

fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje
do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje
do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu,
kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe,
uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty
barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki
samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf,
oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny
metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut
metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy, 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, 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 meta-
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lowe, 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, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających,
frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory 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 ropowania, pistolety
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny,
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, 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, zagęszczarki, 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, 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, prostowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety
do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne,
młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety
do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki
pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne,
agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy
elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania
robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym
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do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie
elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne
i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze
cierne, 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,
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby,
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów,
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory
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,
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 krótkie, 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, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe,
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze,
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szczelinomierze, 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, dłuta płaskie 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, zszywacze elektryczne, 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, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, 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, narzynki, 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, trzo-
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nek 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 i 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 kabinowych, 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, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie,
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki,
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 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, gaśnice, 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, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED,
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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, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 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, wałki 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 malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko,
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
taśmy izolacyjne, papier 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, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały
budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w for-
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mie 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, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV,
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie,
taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy
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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,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, 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, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych 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 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 gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 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, 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 okładzina-
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mi, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
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podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492371
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MT-Montana
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farm i lakierów, 2 impregnaty do drewna i barwiące, powłoki ochronne do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako
farby, preparaty ochronne na podłogi, powłoki ochronne
do wykańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki
i na beton, żywice epoksydowe do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, 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 ząbkowanie, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 17
folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, 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,
taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, 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,
tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy uszczelniające,
folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna
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do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie 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 z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do zastosowań
budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy
z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśm z celulozy, z wiskozy,
z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy
z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie
szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 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, folie
z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia okienna
samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy do łączenia
płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy
do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych
i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw
sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem
tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku
w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego
do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe do rur, łączniki
niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych
w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, 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, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy
szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe
gotowe do użytku, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy
dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, masy szpachlowe
i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpa-
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chlowe i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt
z perlitu, gips budowlany, gips szpachlowy, kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne niemetalowe,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc
ochronny w rolkach, tektura budowlana, 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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, 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 sufitowe, taśmy uszczelniające,
profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe,
płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy
i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, 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 Ytong, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny,
siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane
do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne, zaprawa
klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili,
łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki
z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty zbrojarskie,
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, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, siatki ochronne przeciw owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych,
20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe
kołki do instalacji płyt styropianowych, łączniki gwintowe,
kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki do glazury, krzyżaki
glazurnicze, kliny dystansowe, osłony telewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo - eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku, marketing, pokazy
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
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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, takimi jak:
cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty
do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje
do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, fugi
dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru,
kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo - włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń,
kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze
dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo - kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki
hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby
w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe,
farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki
do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb
i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe,
środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier
ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni,
płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni
z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe,
węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy,
podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe,
smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw,
metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny
aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych,
metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa,
pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty,
drut naciągowy, 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, rolety zewnętrzne metalowe,
rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe,
rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalo-

Nr ZT27/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

we, 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, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub
mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako
części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne,
zawory 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 ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne,
pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót
ziemnych, maszyny do smołowania, 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, zagęszczarki, 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, 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, podnośni-
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ki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, prostowniki,
przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory
bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety do klejenia
na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty
pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory,
filtry, 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,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze
cierne, 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,
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby,
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów,
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory
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,
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
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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, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe,
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze,
szczelinomierze, 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, 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, zszywacze elektryczne, 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, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, 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, wkręta-
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ki 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, narzynki, 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 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 kabinowych, 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, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki, krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 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
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bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, gaśnice, 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, 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, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 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, 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,
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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, pojemniki na odpady, 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, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo - kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut
miękki, pasta z cyną topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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
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i płachty z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty
z włókniny, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty
z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo - wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, taśmy 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, 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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne - tarcze ścierne, filc polerski, dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, 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, taśmy
uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe
taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt
gipsowo - kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek
ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo - kartonowych,
folie i taśmy z materiałów kompozytowych 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 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 gruntujące, masy szpachlowe, gips, obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi,
nożyce do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka
zapasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki
do glazury, otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka
do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy
glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubo-
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we, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 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, 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, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, 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,
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo - kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe,
profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki
do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe
do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń,
kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny
w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty
z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany
dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy,
kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopo-
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we do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492372
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OR-Oregon
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farm i lakierów, 2 impregnaty do drewna i barwiące, powłoki ochronne do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako
farby, preparaty ochronne na podłogi, powłoki ochronne
do wykańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki
i na beton, żywice epoksydowe do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, 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 ząbkowanie, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowa-
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nia, 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, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, 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, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne,taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki
niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie 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 z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśm z celulozy,
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych,
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 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, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych,
płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze i,
19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe
niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne
wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk,
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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, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpachlowe
i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
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,
kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne
niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni
między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi,
płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, 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 sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące,
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, 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 Ytong, płytki
szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty
izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty
zbrojarskie, 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,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniają-
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ce, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych,
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony telewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35 telemarketing,
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku,
marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach 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,
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych,
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe,
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje
do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje
do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu,
kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe,
uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty
barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki
samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf,
oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny
metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut
metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy, 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
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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, 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, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających,
frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory 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 ropowania, pistolety
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny,
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, 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, zagęszczarki, 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 akumulatoro-
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we, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia
wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu,
piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki
oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe,
szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, 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, prostowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety
do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne,
młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety
do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki
pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, 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,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze
cierne, 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,
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby,
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów,
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory
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,
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 krótkie, 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,
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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, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe,
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze,
szczelinomierze, 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, dłuta płaskie 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, zszywacze elektryczne, 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, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, 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, wier-
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tła, 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, narzynki, 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 i 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 kabinowych, 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, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie,
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki,
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 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 elek-

Nr ZT27/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

tryczne 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, gaśnice, 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, 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, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 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, wałki 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 malarskie: 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 malar-
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skie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko,
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
taśmy izolacyjne, papier 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, pojemniki na odpady, 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, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
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taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV,
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie,
taśmy 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,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, 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, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych 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 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 gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
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do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 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, 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, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
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drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492373
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PA-Pennsylvania
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania,
maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty
do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty
anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe
do PCV, kleje do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw
do farm i lakierów, 2 impregnaty do drewna i barwiące, powłoki ochronne do dachów jako farby, powłoki elastyczne
na dachy jako farby, preparaty ochronne na podłogi, powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki ochronne
na posadzki i na beton, żywice epoksydowe do powlekania
podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, 6 zestawy
do lutowania rur miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, 8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle
do tapetowania, sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski, żyłka murarska, mieszadła budowlane,
mieszadła ręczne, kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane,
miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice wodne,
łaty murarskie, obcinarki do rur miedzianych, czyściki
do miedzi, nożyce do rur z tworzyw sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury
plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia,
paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka, kółka
do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe
z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne,
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pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, 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 ząbkowanie, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki
podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, 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, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane
w budownictwie, 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, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży,
membrany uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie
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 z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy
z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy
z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac
budowlanych, taśm z celulozy, z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów
i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej,
w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych,
zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 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, folie
z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia okienna
samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy do łączenia
płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy
do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych
i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane
w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych,
z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi,
strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym
o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne
dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki
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chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka
z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 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, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice
wodne z wężem, poziomnice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi
płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy, teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, taśmy
uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy
do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn
czyszczący do PCV, taśmy i płachty z włókna szklanego
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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, 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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier
zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski ścierne,
gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny, wełna
stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane
w budownictwie, papa, 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, taśmy
uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe
taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt
gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek
ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych 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 gruntujące, masy szpachlowe, gips, obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce do rur z tworzyw, gilotyny
do cięcia glazury, kółka zapasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi
do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus
pilnik jako zestaw, wycinarki do glazury, piła wolframowa
do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkiem, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka zębata,
mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe,
wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cy-
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kliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
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, 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 hydro-gąbki, zapasy do pac
z okładzinami, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły,
pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane stosowane
w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, wełna
mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe,
szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze,
wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze
i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń,
narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia,
spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, papa
podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce,
gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy,
kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki
i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały
odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze
do użytku w budownictwie, 35 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe,
agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach 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, takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów
przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje
do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe,
środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje
do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje
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do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych,
kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie,
uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe,
środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania
tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg
i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki
hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby
w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu,
rozpuszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby
wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby
epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do polerowania
powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania
powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne,
brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy,
paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje
samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny
metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe,
belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy, 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, 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
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ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut
metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe
metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe
do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne
do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory 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 ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety
do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne,
pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót
ziemnych, maszyny do smołowania, 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, zagęszczarki, 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, 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, prostowniki, przewody
rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezolejowe,
pistolety do malowania, pistolety do klejenia na gorąco,
smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania,
pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże
ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, 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
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i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie elektrycznym,
maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne i spalinowe,
pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory, pompki
do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne,
skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze
cierne, 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, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki
rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe
do przewodów, uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie,
gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw
kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej,
adaptory 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, 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 krótkie, 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, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki

Nr ZT27/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, 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, dłuta płaskie 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, zszywacze elektryczne,
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, piły otwornice,
piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, 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, narzynki, 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 prę-
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tów 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 i 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 kabinowych,
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, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, kausze,
zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki, krętliki,
opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 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, gaśnice, 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
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ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpyłowe,
maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze
elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze,
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, taczki, wózki
transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków
transportowych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia
dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory
obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe, trójkąty
bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki
na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry
olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 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, wałki 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 malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki
i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy
wałki plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli
malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier 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
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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, pojemniki na odpady, 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, taśmy
miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między
płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami
gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające
do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici
uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury
ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału
zbrojącego, taśmy z 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, pasty poślizgowe
do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac
budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny,
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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, 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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca
ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep,
krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc
ścierny, wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne
stosowane w budownictwie, papa, 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, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe,
niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt
gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych,
siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych 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 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 gruntujące, masy szpachlowe, gips, obcinaki do rur
miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce do rur z tworzyw,
gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice,
gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica
silikonem, zdzierak do fug, poziomnica do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe,
magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek,
listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka zębata,
mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty pian-
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kowe, 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, 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, rynny z tworzyw sztucznych, pianki poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły,
pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane stosowane
w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki
komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu
komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek,
keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca
do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje uszczelniające,
szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle
malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki
tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili,
łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki
z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa,
papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny
karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty
z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice,
mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe,
plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki,
narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe,
mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe,
studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe,
wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty, deski
podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty, osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki, drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki,
parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki
drewniane, szczotki, szczotki czyszczące do rur o różnych
średnicach, wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki
próżniowe z pompką, pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy,
wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw
i trawnika, złącza zraszaczy, wycieraczki, kosze na odpady,
kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra z rolkami, skrzynki plastiko-
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we, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy,
szczotki do zamiatania ulicy, szczotki i miotły przemysłowe,
miotły do użytku domowego, zestawy szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije
drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł,
ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac
malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy elektryczne,
rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, podkładki
filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne, czapki
ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492377
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UT-Utah
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farm i lakierów, 2 powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe
do kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, do drewna i barwiące
impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne
na podłogi powlekania podłóg, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, 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 ząbkowanie, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne
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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, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, 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, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze
do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany
uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie 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 z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśm z celulozy,
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych,
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 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, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych,
płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne,
dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno,
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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, masy bitumiczne, grunt bitumiczny,
masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac budowlanych,
masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpachlowe i gładzie
do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe
do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
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,
kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne
niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni
między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi,
płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, 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 sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące,
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, 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 Ytong, płytki
szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty
izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty
zbrojarskie, 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,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniają-
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ce, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych,
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony telewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35 telemarketing,
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku,
marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach 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,
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych,
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe,
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje
do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje
do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu,
kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe,
uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty
barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki
samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf,
oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny
metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut
metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy, 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
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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, 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, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających,
frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory 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 ropowania, pistolety
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny,
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, 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, zagęszczarki, 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 akumulatoro-
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we, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia
wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu,
piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki
oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe,
szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, 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, prostowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety
do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne,
młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety
do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki
pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, 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,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze
cierne, 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,
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby,
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów,
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory
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,
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 krótkie, 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,
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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, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe,
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze,
szczelinomierze, 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, dłuta płaskie 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, zszywacze elektryczne, 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, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, 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, wier-
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tła, 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, narzynki, 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 i 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 kabinowych, 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, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie,
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki,
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 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 elek-
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tryczne 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, gaśnice, 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, 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, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 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, wałki 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 malarskie: 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 malar-
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skie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko,
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
taśmy izolacyjne, papier 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, pojemniki na odpady, 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, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
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taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV,
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie,
taśmy 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,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, 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, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych 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 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 gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
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do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 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, 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, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
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drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492378
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VT-Vermont
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farm i lakierów, 2 powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe
do kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, do drewna i barwiące
impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne
na podłogi powlekania podłóg, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
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plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, 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 ząbkowanie, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, 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, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, 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, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży,
membrany uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie
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 z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego
przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśm
z celulozy, z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac
budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane
do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach
gipsowych, gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich,
taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane
w budownictwie, 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, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane
w rolkach, folia okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe
dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym
lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie,
powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka
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z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych
i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe,
kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki
elewacyjne, wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy
konstrukcyjne, 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, masy bitumiczne,
grunt bitumiczny, masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane
do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku,
masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy szpachle dekarskie, 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, kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne niemetalowe, masy spoinowe
do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi
płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana, 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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, 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 sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki
do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa,
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 Ytong, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt,
styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, siatki zbrojeniowe
z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki
naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe
niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe,
kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile
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niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe
do dociepleń, prefabrykaty zbrojarskie, 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, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki
plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie,
siatki ochronne przeciw owadom niemetalowe, membrany
bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji
płyt styropianowych, łączniki gwintowe, kółka zapasowe
do gilotyny, przyssawki do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny
dystansowe, osłony telewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, łączniki niemetalowe
do okien , 35 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów,
agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach 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, takimi jak: cyna, silikony, kleje
do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje
do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru,
kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje
do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych,
kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki
do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków
cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych,
płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki
hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne
jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa
epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce,
lakiery, impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki
do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów,
farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty,
farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące
i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy,
papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów,
brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks,
gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodowe,
dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe
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łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki
do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki
metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe
metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy,
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, 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, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn,
palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie,
maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody
urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry,
gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory 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 ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako
maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziemnych, maszyny
do smołowania, 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, wier-
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tarki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, 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, 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, prostowniki, przewody rozruchowe,
kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety
do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice,
wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze
pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety
do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, 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, pompki do pompowania kół,
maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze cierne, 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, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe
z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki,
uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty montażowe
do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie,
dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce
narzędziowej, adaptory 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 na-
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sadce, 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, 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 krótkie, 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, dalmierze, przymiary
liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne,
kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, 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,
dłuta płaskie 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, zszywacze elektryczne, 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 szlifier-
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skie, 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, piły
otwornice, piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, 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, narzynki, 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 i 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 kabinowych, strugi, uchwyty
do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków w płytach gipsowo-kar-
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tonowych, 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, haki, karabińczyki, bloczki,
pierścienie, kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze,
zawleczki, krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe,
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, gaśnice, 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, 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, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 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, wałki malarskie specjalne
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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 malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko,
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
taśmy izolacyjne, papier 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, pojemniki na odpady, 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
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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, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV,
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie,
taśmy 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,
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 siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, 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, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
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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 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 gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 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, 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, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
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rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210)
(731)
(540)
(540)
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przewody fazowe, izolowane szynoprzewody fazowe z wyposażeniem pomocniczym i przekładnikami prądowymi,
segregowane i niesegregowane szynoprzewody fazowe,
niesegregowane szynoprzewody fazowe niskiego napięcia,
systemy szynoprzewodów i komory pomocnicze generatora sieci zasilającej, przekaźniki zabezpieczające, przekaźniki
zabezpieczające układy elektroenergetyczne, przekaźniki
zabezpieczające na bazie mikroprocesorów, układy automatyczne do dystrybucji i ochrony zasilania w różnych systemach składające się z elektrycznych wyłączników samoczynnych do przełączania/ochrony oraz szyn zbiorczych
do dystrybucji energii, złącza zaciskowe, złączki listwowe
i złączki do płytek drukowanych, akcesoria z przewodami
elektrycznymi do wielowtyków, miniaturowe przerywacze
obwodów, wyłączniki różnicoprądowe z zabezpieczeniem
nadprądowym oraz wyłączniki przeciwporażeniowe, wtyczki i gniazda przemysłowe, zespoły prądotwórcze Diesla ciche
i otwarte, rozdzielnice pierścieniowe do 24kV do wtórnego
rozdziału energii, panele w izolacji powietrznej do 36kV z wyłącznikami próżniowymi, przełączniki obejściowe, rozgałęźniki z przełącznikiem, kondensatory, przewody i kable przemysłowe, panele korekcji współczynnika mocy, panele niskonapięciowe, panele średniego napięcia, moduły słoneczne,
ogniwa słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, kolektory słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, 11 oświetlenie, w tym urządzenia oświetleniowe LED.
(210)
(731)
(540)
(540)

496452
(220) 2019 02 26
C&S Electric Limited, New Delhi, IN
(znak słowno-graficzny)
TC

496451
(220) 2019 02 26
C&S Electric Limited, New Delhi, IN
(znak słowno-graficzny)
C&S electric

(531) 26.04.01, 26.04.13, 26.04.18, 01.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 wyłączniki powietrzne, wyłączniki kompaktowe, rozłączniki bezpiecznikowe, rozłączniki izolacyjne,
elektryczne przełączniki, rozłączniki obciążenia, przełączniki
sterowania i odłączania zasilania obwodów zamkniętych,
przełączniki elektrycznych obwodów otwartych, wkładki bezpiecznikowe, gniazda bezpiecznikowe, wyłączniki
awaryjne, odłączniki, przełączniki modułowe sieć-agregat,
elektroniczne przekaźniki przeciążeniowe silnika, wkładki
i gniazda bezpiecznikowe wielkiej mocy, panele przekaźnikowe, tablice rozdzielcze (elektryczność), izolowane szyno-

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 wyłączniki samoczynne do silników, styczniki,
styczniki kondensatorów, przekaźniki nadmiarowe i akcesoria w formie przycisków, kontrolno-sygnalizacyjne lampy
wskaźnikowe, selektory, przełączniki wybierakowe, zdalne, elektryczne lub elektroniczne stanowiska sterownicze
do obsługi różnych obwodów pomocniczych wykonanych
z tworzyw sztucznych lub z metalu, zespoły sterownicze silników i zespoły sterownicze zasilania w energię elektryczną
składające się z metalowych szaf z szyną zasilającą i możliwością wtykowego montażu poszczególnych sterowników silników, styczników lub sterownika silnika, przekaźników przeciążeniowych, bezpieczników lub wyłącznika w celu zapewnienia ochrony przed zwarciem i odłączenia przełącznika
izolującego obwód zasilania silnika, styczniki do zastosowań
specjalnych, mianowicie do sterowania silnikami, źródłami
zasilania, elementami grzewczymi, oświetleniem i wentylatorami i kompresorami systemów ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji (HVAC), elektryczne urządzenia sterownicze
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i sygnalizacyjne, mianowicie urządzenia sterownicze i kontrolne z metalu lub z tworzywa sztucznego, 11 oświetlenie,
w tym urządzenia oświetleniowe LED.
(210) 500931
(220) 2019 06 10
(731) FIRMA KARLIK SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) pARTs
(510), (511) 14 biżuteria, breloki do kluczy, biżuteria sztuczna, naszyjniki, bransoletki, zawieszki jako biżuteria, zawieszki
do breloków do kluczy.
(210)
(731)
(540)
(540)
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i ekonomicznych oraz budowaniu algorytmów zarządzania
i predykcji ich zachowania, projektowanie systemów monitoringu stanu maszyn i systemów, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

506148
(220) 2019 10 28
COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
ECOPOLY junior

501529
(220) 2019 06 25
SUŁOWSKA BARBARA DANUTA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Aloha DZIKU
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry planszowe.
506362
(220) 2019 11 04
OPTIMUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielonki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTIMUM
(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży akcesoriów sportowo-relaksacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

504560
(220) 2019 09 18
JAWORSKI JERZY, Granica
(znak słowno-graficzny)
ARBIG ARCHITEKTURA BIZNESU

(531) 27.05.01, 07.11.01, 26.13.25, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących towarów: komponenty i części do budowy urządzeń technicznych, części z metalu, gumy i innych polimerów, konstrukcje spawane, zespoły i podzespoły do budowy
maszyn i systemów monitoringu maszyn, doradztwo w zakresie prowadzenia biznesu, zarządzania przedsiębiorstwem
i ich zbywania oraz zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie,
informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego
i nawiązywania relacji z podmiotami zagranicznymi, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 41 szkolenia z zarządzania i prowadzenia biznesu, coaching i mentoring, 42 doradztwo i projektowanie w zakresie systemów
technicznych, usługi w zakresie analizy stanu maszyn i systemów technicznych opartych na napędach hydraulicznych,
pneumatycznych lub elektrycznych, polegające na gromadzeniu i ewaluacji parametrów technicznych, procesowych

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 20 materace, w tym materace łóżkowe o złożonej, warstwowej konstrukcji, z użyciem elementów: metalowych, z tworzyw sztucznych i surowców naturalnych,
stelaże do łóżek, podstawy pod materace, wierzchnie nakładki na materace, meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, pościel (oprócz bielizny pościelowej), poduszki, wymienne pokrycia na meble, wezgłowia.
506877
(220) 2019 11 18
ACME LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eMARKER

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.13, 20.05.21, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10,
24.03.07, 24.03.11, 25.01.09, 26.04.02, 26.04.18, 26.02.01
(510), (511) 35 oferowanie i wprowadzanie do obrotu systemów zabezpieczania elektronicznej komunikacji korporacyjnej firmy z otoczeniem biznesowym oraz społecznym,
tworzenie i udostępnianie zbiorów i baz informacji dla systemów zabezpieczania elektronicznej komunikacji korporacyjnej, doradztwo w sprawach zarządzania i organizacji
działalności gospodarczej w zakresie elektronicznej komu-
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nikacji korporacyjnej, 38 wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz
danych, 42 doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych
oraz bezpieczeństwa elektronicznej komunikacji korporacyjnej, doradztwo w zakresie oprogramowania i technologii komputerowego, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, projektowanie systemów komputerowych.
506878
(220) 2019 11 18
ACME LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eZNACZEK

(210)
(731)

(531)

01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 20.05.21, 24.03.07, 24.03.11,
25.01.09, 26.02.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 oferowanie i wprowadzanie do obrotu systemów zabezpieczania elektronicznej komunikacji korporacyjnej firmy z otoczeniem biznesowym oraz społecznym,
tworzenie i udostępnianie zbiorów i baz informacji dla systemów zabezpieczania elektronicznej komunikacji korporacyjnej, doradztwo w sprawach zarządzania i organizacji
działalności gospodarczej w zakresie elektronicznej komunikacji korporacyjnej, 38 wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz
danych, 42 doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych
oraz bezpieczeństwa elektronicznej komunikacji korporacyjnej, doradztwo w zakresie oprogramowania i technologii komputerowego, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, projektowanie systemów komputerowych.
508171
(220) 2019 12 17
HVILE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szerokie
(540) (znak słowny)
(540) Hvile Park
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych,
nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania,
do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy i badania rynkowe,
pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, opracowywanie planów deweloperskich przedsięwzięć inwestycyjnych, usługi organizacji
i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu
budowy i/lub przygotowania domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, organizowanie targów i wystaw handlowych,
reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami,
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami
mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, 36 usługi w zakresie rynku nieruchomości,
(210)
(731)
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finansowanie projektów deweloperskich, administrowanie
nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, szacowanie i wycena nieruchomości, finansowanie nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, pomoc w zakupie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi generalnych
wykonawców budowlanych, usługi realizacji i nadzoru nad
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży,
wynajmowania, użyczania, rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, budowanie domów, lokali mieszkalnych,
użytkowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą,
nadzór budowlany, zarządzanie projektem budowy, usługi
doradztwa budowlanego, usługi wyszukiwania i formalnego
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, 39
dystrybucja energii elektrycznej, 40 wytwarzanie energii
elektrycznej, 42 projektowanie budowlane, urbanistyczne,
architektoniczne, planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa,
projektowanie i aranżacja wnętrz.
508358
(220) 2019 12 20
ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWO ROZRYWKOWE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) El Chapo

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 kanapki, sosy sałatkowe, sos pesto, mąka
i produkty zbożowe, burrito, przekąski na bazie zbóż i ryżu,
potrawy gotowe w postaci taco, potrawy gotowe w postaci tortilli, chleb, przyprawy, sosy salsa, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), lody, pizze, paszteciki, pierożki, placki,
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, puddingi, sosy, spaghetti, tortille, sorbety, słodycze, 41 organizowanie szkoleń
w zakresie gastronomii, akademia kulinarna, poradnictwo
zawodowe, organizowanie, prowadzenie, obsługa konferencji, seminariów, konkursów edukacyjnych, kulinarnych, rozrywkowych, publikowanie książek, wydawanie poradników,
przepisów kulinarnych, 43 usługi restauracyjne i barowe,
bary szybkiej obsługi, kafeterie [bufety], kawiarnie, restauracje, stołówki, restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
sprzedaż dań do osób prywatnych i firm, usługi kateringowe,
wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], udzielanie informacji i porad w zakresie usług gastronomicznych
działalności restauracji, kawiarni, barów, udzielanie informacji
o usługach gastronomicznych, bary, bary sałatkowe, kawiar-
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nia, koktajlbary, lodziarnie, hotele, organizowanie posiłków
w hotelach, restauracje, pizzerie, puby, snack-bary, stołówki,
usługi cateringu zewnętrznego, bary bistro, bary z kanapkami, usługi restauracyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu
na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi
wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

508583
(220) 2020 02 20
MONTEWKA MACIEJ, Lublin
(znak słowno-graficzny)
CENTRUM MEDYCZNE PÓŁNOCNA 5

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.13.25
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, badania
w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie osobowości [usługi w zakresie
zdrowia psychicznego], badanie rozmazu metodą PAP, chirurgia, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, domowa
opieka pielęgniarska, doradztwo dietetyczne, doradztwo
dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące urody,
doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo medyczne
w zakresie geriatrii, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo psychologiczne, doradztwo w dziedzinie
rodzenia, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
doradztwo w zakresie leczenia farmakologicznego, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie
dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel
medyczny, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób
starszych, doradztwo związane ze stomatologią, doradztwo
żywieniowe, doradztwo związane ze stomatologią, ambulatoryjna opieka medyczna, badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, badania optyczne,
badania przesiewowe, badania przesiewowe dotyczące serca,
badania przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe
[skriningowe], badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, badania psychologiczne, badania optyczne, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody istot
ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody, implantacja (wszczepianie) włosów, informacja
medyczna, kliniki, kliniki medyczne, konsultacje dentystyczne,
konsultacje medyczne, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, konsultacje z dziedziny żywienia, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne
usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów,
kuracje do włosów, laserowe usuwanie grzyba palców nóg,
laserowe usuwanie tatuaży, laserowe usuwanie żylaków, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, leczenie alergii, leczenie
kosmetyczne grzyba palców nóg, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, leczenie pacjentów
uzależnionych od narkotyków, leczenie pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, leczenie psychologiczne,
leczenie uzależnienia od narkotyków, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań
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kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), manicure, manicure (usługi -), masaż, medyczna pielęgnacja stóp, medyczne
badania osób, oferowanie terapii laserowej do leczenia osób,
opieka medyczna i zdrowotna, opieka psychologiczna, ośrodki zdrowia, pielęgnacja urody, planowanie rodziny, pomoc
medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, poradnictwo medyczne, poradnictwo psychologiczne, profesjonale
doradztwo w zakresie zdrowia, prowadzenie placówek medycznych, przekłuwanie ciała, prowadzenie badań medycznych, psychoterapia holistyczna, rehabilitacja fizyczna, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług medycznych,
świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie
usług w zakresie opieki zdrowotnej w domach, szpitale, testy
ciążowe, testy psychiatryczne, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji medycznej, udzielanie
informacji zdrowotnej, usługi badań medycznych związane
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi dentystyczne,
usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi dietetyków, usługi
ginekologiczne, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi klinik medycznych, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi kosmetyczne, usługi
lekarskie, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała
człowieka, usługi opieki medycznej, usługi opieki zdrowotnej,
usługi położnicze, usługi położnicze [akuszeria], usługi prywatnych szpitali, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty,
usługi psychiatryczne, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie
diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie badania moczu,
usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego,
usługi w zakresie leczenia zespołu abstynencyjnego dla osób
uzależnionych, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie
patologii związane z leczeniem ludzi, usługi w zakresie wkłuwania się do żył, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, usługi zapładniania metodą in vitro, wykonywanie
badań medycznych, wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej
dla ludzi, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne.
508901
(220) 2020 01 13
MU/M/2019/029755
(320)
2019 07 23
MU
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMAK RAJSKICH OWOCÓW EGZOTYCZNA
PODRÓŻ CYTRUSÓWKA RAJSKA CYTRYNA
Z LIMONKĄ NIEBANALNE POŁĄCZENIE CYTRUSÓW
Z TROPIKALNYMI OWOCAMI Tropikalny Smak
ORZEŹWIAJĄCY MIX CYTRYNY I EGZOTYCZNYCH
OWOCÓW MOC EGZOTYCZNYCH SMAKÓW

(210)
(310)
(330)
(731)
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(531)

05.01.12, 05.01.16, 05.03.11, 05.07.12, 05.07.21, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo i napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
508908
(220) 2020 01 13
MU/M/2019/029754
(320)
2019 07 23
MU
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMAK RAJSKICH OWOCÓW EGZOTYCZNA PODRÓŻ
CYTRUSÓWKA RAJSKA CYTRYNA Z GREJPFRUTEM
NIEBANALNE POŁĄCZENIE CYTRUSÓW
Z TROPIKALNYMI OWOCAMI Tropikalny Smak
ORZEŹWIAJĄCY MIX CYTRYNY I EGZOTYCZNYCH
OWOCÓW MOC EGZOTYCZNYCH SMAKÓW
(210)
(310)
(330)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 05.07.11, 05.07.12, 05.01.12,
05.01.16, 05.03.11
(510), (511) 32 piwo i napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)
(540)
(540)

508909
(220) 2020 01 13
G.L. Group Italia S.r.l., Florencja, IT
(znak słowno-graficzny)
sushiko

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, usługi w zakresie
bankietów, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie
przygotowywania dań kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.
(210)
(731)
(540)
(540)

509482
(220) 2020 01 27
BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU, Toruń
(znak słowno-graficzny)
NICOLAUS BANK

Nr ZT27/2020

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aparatura do odczytywania kart, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje
do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne maszyny do sortowania banknotów,
bankomaty, czytniki kart, czytniki kart elektronicznych, czytniki kart kredytowych, drukowane karty bankowe [kodowane], drukowane karty bankowe [magnetyczne], elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych,
komputerowe bazy danych, elektroniczne karty chipowe,
elektroniczne karty chipowe kodowane, etui na karty kredytowe [dopasowane oprawki], karty bankowe [kodowane lub
magnetyczne], karty chipowe, karty debetowe kodowane
magnetycznie, karty do bankomatu [kodowane], karty kodowane, karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu transakcji finansowych, karty kodowane z funkcjami zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych, magnetyczne nośniki danych, karty kredytowe, karty kredytowe kodowane
magnetycznie, karty kredytowe z paskiem magnetycznym,
karty magnetyczne bankomatowe, karty płatnicze kodowane magnetycznie, karty wielofunkcyjne dla usług finansowych, karty z mikrochipami, karty zawierające elektronicznie
zarejestrowane dane, kodowane karty bankowe, kodowane
karty magnetyczne, kodowane przedpłacone karty kredytowe, kodowane przedpłacone karty płatnicze, magnetyczne
karty bankowe, magnetyczne karty kredytowe, magnetyczne nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, oprogramowanie dla bankowości, oprogramowanie
do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do komunikacji,
umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji bankowych, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami
serwerów dostępowych, oprogramowanie komputerowe
dotyczące obsługi transakcji finansowych, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, pobieralne
aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi,
pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, sprzęt do odczytywania kart, terminale
do elektronicznego przetwarzania płatności kartami kredytowymi, karty kodowane stosowane do elektronicznego
transferu funduszy, terminale do kart kredytowych, terminale komputerowe do celów bankowych, terminale płatnicze,
bankomaty i liczarki pieniędzy, urządzenia do nagrywania
do nośników dźwięku i obrazu, urządzenia do rejestrowania
i nagrywania danych, urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów, 35 administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, audyt przedsiębiorstw, badania ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, badania rynkowe, kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych
i zarządzanie nimi, opracowywanie kampanii promocyjnych,
organizowanie imprez, wystaw, targów, i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, planowanie
działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prace biurowe, prognozy i analizy ekonomiczne, rachunkowość, księgowość i audyt, reklama i marketing, skomputeryzowane badania rynkowe, statystyczne badania rynkowe, usługi administracyjne w zakresie rejestracji
kart kredytowych, usługi rejestracji kart kredytowych, usługi
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w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działalności
gospodarczej, zarządzanie aktami finansowymi, 36 administracja w zakresie przyjmowania depozytów, administrowanie finansami, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, administrowanie w zakresie funduszy powierniczych,
badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badanie wypłacalności finansowej, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet lub telefon [home banking], bankowe
usługi przyjmowania depozytów, bankowość domowa
[home banking], bankowość elektroniczna, bankowość kupiecka, bankowość on-line, bankowość prywatna, bankowość telefoniczna, crowdfunding, depozyty kosztowności,
dokonywanie transakcji finansowych, doradztwo finansowe,
doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym],
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, działalność finansowa, elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć
komputerową [bankowość internetowa], faktoring, finansowe (doradztwo -), finansowe (informacje -), finansowe usługi
bankowe, finansowe usługi bankowe w zakresie wpłacania
środków pieniężnych, finansowe usługi bankowe w zakresie
wypłacania środków pieniężnych, finansowe usługi konsultingowe, finansowe usługi związane z oszczędnościami, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, handel akcjami, handel walutami i wymiana walut, informacja finansowa w postaci kursów walut, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, leasing finansowy, obrót towarami
giełdowymi i papierami wartościowymi, obsługa funduszy
powierniczych, obsługa kart do transakcji płatniczych, obsługa kart kredytowych i debetowych, obsługa programów
oszczędnościowych, obsługa zleceń stałych, opieka finansowa, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie finansów dla firm, organizowanie finansów
na kredyty hipoteczne, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
przetwarzanie płatności dotyczących kart kredytowych,
przetwarzanie płatności za pomocą kart kredytowych, rady
powiernicze, skomputeryzowane usługi informacyjne związane z działalnością bankową, ściąganie należności i faktoring, świadczenie finansowych usług leasingowych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych,
ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], usługi aktuarialne, usługi aktuarialne dotyczące transakcji finansowych,
usługi bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy, usługi bankowe dostępne za pomocą kart, usługi bankowości komercyjnej on-line, usługi depozytów sejfowych,
usługi doradztwa finansowego na rzecz bankowców, usługi
dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, usługi finansowe
dotyczące wydawania kart bankowych i kart debetowych,
usługi finansowe związane z kartami bankowymi, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi finansowej bankowości osobistej, usługi konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, usługi konsultingu finansowego, usługi maklerskie
i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi
w zakresie inwestowania środków pieniężnych, usługi w zakresie prywatnego lokowania i inwestowania kapitału wysokiego ryzyka, usługi związane z kartami płatniczymi, usługi
ubezpieczeniowe, weryfikacja czeków, wycena aktywów [finansowa], wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], wydawanie kart kredytowych, zarządzanie
informacją finansową i usługi analityczne, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi przelewów pieniężnych przy użyciu kart
elektronicznych, przetwarzanie transakcji kartą kredytową
na rzecz osób trzecich, 41 konferencje (organizowanie i pro-
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wadzenie -), kursy szkoleniowe w dziedzinie bankowości, nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, szkolenie w zakresie bankowości, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące bankowości,
usługi edukacyjne w zakresie bankowości, 42 umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line
nie do pobrania, służącego do realizacji płatności elektronicznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania uwierzytelniającego on-line nie do pobrania,
do kontrolowania dostępu oraz komunikacji z komputerami
i sieciami komputerowymi.
509558
(220) 2020 01 29
POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUTRI VEGE

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11
(510), (511) 29 substytuty mleka, mleko i napoje ryżowe, kokosowe, sojowe, migdałowe, owsiane, produkty spożywcze
seropodobne, produkty spożywcze na bazie substytutów
mleka.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

509609
(220) 2020 01 30
SURMA MARCIN ELLIT, Kęty
(znak słowno-graficzny)
OD 1992 ROKU S SURMA

26.11.12, 26.03.23, 26.03.04, 27.05.01, 27.05.21, 27.01.05,
29.01.15
(510), (511) 6 konstrukcje z materiałów metalowych
do ogrodów zimowych, konstrukcje z materiałów metalowych do zadaszeń, ścianki metalowe, moskitiery metalowe,
konstrukcje z materiałów metalowych do zadaszeń składanych ręcznie lub z silnikiem elektrycznym, zadaszenia metalowe do użytku zewnętrznego na stojącej konstrukcji lub
wolnostojące, oranżerie metalowe [konstrukcje], wiaty garażowe metalowe, bramy metalowe, werandy metalowe, metalowe rolety i żaluzje, pergole metalowe, markizy metalowe,
19 konstrukcje z materiałów niemetalowych do ogrodów zimowych, konstrukcje z materiałów niemetalowych do zadaszeń, ścianki niemetalowe, moskitiery niemetalowe, szkło dla
budownictwa, szklane ściany, konstrukcje z materiałów niemetalowych do zadaszeń, zadaszenia niemetalowe do użytku zewnętrznego na konstrukcji stojącej lub wolnostojącej,
oranżerie niemetalowe, wiaty garażowe niemetalowe, we-
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randy niemetalowe, żaluzje i rolety niemetalowe, pergole
niemetalowe, 22 markizy z materiałów tekstylnych, markizy
z tworzywa sztucznego, plandeki ogrodowe.
509610
(220) 2020 01 30
OLERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarnowo
(540) (znak słowny)
(540) OLERIS
(510), (511) 29 dżemy, konserwy z owoców i warzyw,
przeciery owocowe i warzywne, soki owocowe do gotowania, rośliny strączkowe konserwowane, sałatki owocowe i warzywne konserwowane, owoce i warzywa
suszone, konserwowane, gotowane owoce i warzywa,
oleje i tłuszcze jadalne, koncentraty, koncentraty pomidorowe, przecier pomidorowy, chrzan, duszone owoce, soki (do celów kulinarnych), musy i puree owocowe,
warzywne lub owocowo - warzywne, sałatki owocowe i/
lub warzywne, pikle, galaretki, konfitury, dżemy, powidła,
marmolady, kompoty, przetworzone półprodukty owocowe i/lub warzywne, runo leśne przetworzone, w tym
grzyby solone, konserwowane i suszone, 31 owoce i warzywa świeże, żywy drób i zwierzęta, pasza dla zwierząt,
dodatki do pasz dla zwierząt, drzewa i krzewy ozdobne,
produkty rolne i ogrodnicze, nasiona i rośliny naturalne,
korzenie jadalne, zioła ogrodowe świeże, produkty rolne, ogrodnicze i leśne, runo leśne świeże, w tym grzyby
świeże, świeże półprodukty owocowe i/lub warzywne,
32 soki owocowe i warzywne, syropy do napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, lemoniada, preparaty
do sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane, musujące, soki owocowo - warzywne, świeże soki owocowe, świeże soki warzywne, świeże
soki owocowo - warzywne, syropy zagęszczane, syropy
do napojów, syropy do kawy, drinków i koktajli, napoje
owocowe, wody mineralne, wyciągi z owoców, zaprawy
do napojów, preparaty do przygotowywania napojów,
koncentraty napojów, nektary, nektary i napoje owocowe,
warzywne oraz warzywno - owocowe z dodatkiem mikro- i/lub makroelementów i/lub witamin, wody mineralne, stołowe, źródlane i smakowe, oranżady i toniki, napoje
izotoniczne i energetyczne, produkty do wytwarzania
napojów bezalkoholowych, wyciągi, esencje, koncentraty,
syropy oraz proszki i pastylki do otrzymywania napojów
musujących, napoje instant, piwo, 33 napoje alkoholowe,
wina, jabłeczniki, miody pitne, nalewki i napoje alkoholowe z owocami, 35 usługi w zakresie gromadzenia na rzecz
osób trzecich w celu sprzedaży hurtowej i detalicznej
towarów: konserwowane, suszone i gotowane owoce,
warzywa oraz runo leśne przetworzone, galaretki, dżemy,
kompoty, świeże owoce i warzywa, żywy drób i zwierzęta,
karma dla zwierząt, dodatki do karmy dla zwierząt, produkty rolne, ogrodnicze i leśne, nasiona, rośliny naturalne, świeże runo leśne, piwo, wody mineralne i gazowane,
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe
i warzywne, syropy, preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, usługi reklamowe, usługi marketingowe
i promocja towarów, usługi w zakresie zarządzania i administrowania działalnością handlową, 39 usługi w zakresie
dostarczania towarów i przesyłek, wypożyczanie kontenerów magazynowych i magazynów na rzecz osób trzecich,
usługi w zakresie pakowania produktów i towarów oraz
rozładunku towarów, usługi transportowe, usługi w zakresie pakowania i składowania towarów dla obrotu krajowego i międzynarodowego, 40 usługi w zakresie konserwowania napojów i żywności, wytłaczania soku z owoców,
(210)
(731)
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przetwórstwa owoców i warzyw, zamrażania, puszkowania, konserwowania żywności, 43 przygotowywanie
żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa,
44 usługi w zakresie wypożyczania sprzętu rolniczego,
sadownictwa, szkółek roślinnych, uprawy roślin jadalnych,
usługi w zakresie ścinania i przycinania drzew.
509642
(220) 2020 01 31
MULTIPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Knurów
(540) (znak słowny)
(540) MULTIPLAY
(510), (511) 38 udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, usługi przesyłu danych, usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telefonii i telefonii mobilnej, usługi telefoniczne, usługi telekomunikacji za pośrednictwem stałego łącza, usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi transmisji
danych przez sieci telekomunikacyjne, usługi w zakresie
transmisji i odbioru danych za pomocą środków telekomunikacyjnych, użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych,
przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych,
transmisja danych, transmisja informacji za pośrednictwem
optycznych sieci telekomunikacyjnych, transmisja krótkich
wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, usługi telewizji kablowej, transmisje telewizyjne, transmisja telewizji kablowych, transmisja
programów telewizyjnych, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, udzielanie dostępu do telewizji internetowej, rozpowszechnianie programów telewizyjnych
przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, zapewnianie dostępu
do telewizji za pośrednictwem dekoderów, usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie
transmisji telewizyjnych i radiowych, transmisje radiowe
i telewizyjne, w tym również drogi sieci kablowych, zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego do filmów i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem
usługi wideo na życzenie.
(210)
(731)

509643
(220) 2020 01 31
MULTIPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Knurów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTIPLAY INTERNET TELEFON TELEWIZJA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.08, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 38 udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, usługi przesyłu danych, usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telefonii i telefonii mobilnej, usługi telefoniczne, usługi telekomunikacji za pośrednictwem stałego łącza, usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi transmisji
danych przez sieci telekomunikacyjne, usługi w zakresie
transmisji i odbioru danych za pomocą środków telekomunikacyjnych, użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, użyt-
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kowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych,
przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych,
transmisja danych, transmisja informacji za pośrednictwem
optycznych sieci telekomunikacyjnych, transmisja krótkich
wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, usługi telewizji kablowej, transmisje telewizyjne, transmisja telewizji kablowych, transmisja
programów telewizyjnych, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, udzielanie dostępu do telewizji internetowej, rozpowszechnianie programów telewizyjnych
przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, zapewnianie dostępu
do telewizji za pośrednictwem dekoderów, usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie
transmisji telewizyjnych i radiowych, transmisje radiowe
i telewizyjne, w tym również drogi sieci kablowych, zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego do filmów i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem
usługi wideo na życzenie.
509704
(220) 2020 02 02
BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(540)

(531) 29.01.14, 26.04.02, 01.17.11, 19.03.25, 02.07.25
(510), (511) 28 puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry dla dzieci, gry – łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry
logiczne, karty do gry, układanki, układanki edukacyjne, zabawki, zabawki edukacyjne, maty edukacyjne dla dzieci, zabawki w postaci miarek wzrostu dla dzieci, maskotki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe, w tym piłki do gry, balony
do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane do zabawy,
zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składania, figurki
do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy.
509751
(220) 2020 02 03
BYSTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) BYSTRZAK
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi doradcze
w zarządzaniu w zakresie franchisingu, doradztwo dla kadry
kierowniczej w zakresie franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc przy
zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, porady
odnośnie prowadzenia firm w ramach franchisingu, udzielanie
informacji o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 41 akademie, akredytacja
[certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, akredytacja usług edukacyjnych, analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, budowanie zespołu (edukacja), doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w za(210)
(731)

(531) 29.01.15, 26.04.02, 01.17.11, 02.09.15, 02.01.30, 02.07.25
(510), (511) 28 puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry dla dzieci, gry – łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry
logiczne, karty do gry, układanki, układanki edukacyjne, zabawki, zabawki edukacyjne, maty edukacyjne dla dzieci, zabawki w postaci miarek wzrostu dla dzieci, maskotki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe, w tym piłki do gry, balony
do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane do zabawy,
zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składania, figurki
do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy.
509705
(220) 2020 02 02
BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak graficzny)

(210)
(731)
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kresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie
planowania przyjęć, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo zawodowe
i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie informacji dotyczących
edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, edukacja, edukacja
językowa, edukacja [nauczanie], edukacja przedszkolna, edukacja religijna, edukacja sportowa, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, edycja zdjęć, edycja nagrań wideo, edukacja
w zakresie świadomości ruchowej, elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, fotoreportaże, gimnastyka (instrukcje -), informacja o edukacji, informacje dotyczące działalności kulturalnej, informacja o rekreacji, instruktaż
w zakresie gimnastyki, komputerowy skład drukarski [DTP],
konkursy (organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], konkursy
muzyczne, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wędrówkami górskimi, kursy językowe, kursy instruktażowe, kursy
szkoleniowe dotyczące zagadnień religijnych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe, kursy
w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie
rozwoju osobistego, lekcje gimnastyki, lekcje śpiewu, medyczne usługi edukacyjne, mentoring akademicki na rzecz dzieci
w wieku szkolnym, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu,
multimedialne wydania publikacji elektronicznych, muzyczne
widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nauczanie, nauczanie
dzieci francuskiego poprzez rekreację, nauczanie i szkolenia,
nauczanie indywidualne, nauczanie języków obcych, nauczanie przedszkolne, nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, nauczanie w dziedzinie zajęć wyrównawczych z czytania, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie wspomagane komputerowo, nauczanie wyrównawcze, nauka indywidualna, nauka rysowania, nauka tańca dla dzieci, nauka
malowania, nauka muzyki, obozy letnie [rozrywka i edukacja],
obozy rekreacyjne, obozy sportowe (organizowanie -), oddziały opieki dziennej [edukacyjne], ocena nauczania w celu zapobiegania trudnościom w uczeniu się, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich,
organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach letnich, organizacja gier, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja przyjęć, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, organizacja
rozrywek muzycznych, organizacja szkoleń, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja występów rozrywkowych na żywo, organizacja zajęć, organizowanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festi-
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wali w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach
szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie
gier edukacyjnych, organizowanie gier i konkursów, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie
wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie gier, organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie
i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie rozrywki, organizowanie i przeprowadzanie zajęć
dla niewielkiej grupy uczniów, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
kursów stosujących metody nauczania programowanego, organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie
prezentacji w celach rozrywkowych, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie przedstawień, organizowanie rozrywki, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie spotkań z dziedziny
edukacji, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów
w zajęciach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa
uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie warsztatów,
organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie występów na żywo, organizowanie występów komediowych, organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie zajęć
sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów edukacyjnych,
organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, planowanie
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], planowanie przyjęć, planowanie specjalnych imprez, planowanie widowisk, pokazy
edukacyjne, pokazy [do celów szkoleniowych], pokazy filmowe, pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, prezentacja filmów w celach instruktażowych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych
programów telewizyjnych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych
i instruktażowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, prowadzenie ceremonii do celów rozrywkowych, prowadzenie edukacyjnych
wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych
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i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie
wycieczek do celów szkoleniowych, prowadzenie zajęć,
przedszkola, przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem
po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych,
przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja broszur, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja
materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie
materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie dokumentów, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism,
publikowanie opowiadań, publikowanie podręczników, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów, publikowanie piosenek, redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), rozrywka, rozrywka interaktywna, rozrywka w postaci występów na żywo i występów osób przebranych w kostiumy, sprawdziany edukacyjne, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, świadczenie usług
rozrywkowych dla dzieci, świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, szkolenia nauczycieli, szkolenia ruchowe dla dzieci, szkolenie i instruktaż, szkolenie personelu niemedycznego w zakresie opieki nad dziećmi, szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, udostępnianie informacji
o nauczaniu on-line, udostępnianie kursów szkoleniowych dla
młodych ludzi, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów
edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu w celach nauczania, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów
zabaw dla dzieci, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi biblioteczne, usługi centrów rozrywki
na obozach wakacyjnych, usługi doradcze w zakresie edukacji
i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla dzieci w postać grup zabaw, usługi edukacyjne i instruktażowe dotyczące sztuki rękodzieła,
usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, usług
edukacyjne i szkoleniowe związane z grami, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone
przez placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne w zakresie
przekazywania metod nauczania języków, usługi edukacyjne
związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi
edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej
dzieci, usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi informacyjne dotyczące książek, usługi instruktażowe i szkoleniowe,
usługi kształcenia praktycznego, usługi nauczania w zakresie
metod pedagogicznych, usługi organizowania i prowadzenia
warsztatów szkoleniowych, usługi placówek edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe, usługi planowania przyjęć,
usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych,
usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez
specjalnych, usługi przedszkoli, usługi przedszkolne [edukacja
lub rozrywka], usługi rekreacyjne, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci występów na żywo, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi rozrywkowe na żywo, usługi
rozrywkowe obejmujące postacie fikcyjne, usługi rozrywkowe
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świadczone dla dzieci, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne, usługi szkół [edukacja], usługi szkolnictwa podstawowego, usługi w zakresie gier zręcznościowych, usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, usługi w zakresie nauczania gimnastyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie przygotowywania
programów nauczania, usługi w zakresie publikacji książek,
usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie wychowania fizycznego, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie
książek i czasopism, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów dydaktycznych, wypożyczanie nagrań audiowizualnych, wypożyczanie przyrządów dydaktycznych, wypożyczanie publikacji drukowanych, wypożyczanie zabawek, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka /
edukacja], zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia sportowe
i kulturalne, zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, zajęcia gimnastyczne, zapewnianie edukacji, zapewnianie gier, zapewnianie imprez rekreacyjnych, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, zapewnianie obiektów i sprzętu
na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, zapewnianie pokazów edukacyjnych, zapewnianie przedstawień na żywo, zapewnianie rozrywki na żywo, zapewnianie
szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnienie obiektów
i sprzętu na potrzeby rozrywki, zarządzanie usługami edukacyjnymi, 43 katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, ocena zakwaterowania wakacyjnego, oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, opieka nad dziećmi w klubach malucha, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, przygotowywanie posiłków
i napojów, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania
w postaci domów wakacyjnych, serwowanie jedzenia i napojów, udzielanie informacji on-line dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej,
usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie
zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie zapewniania
obiektów na uroczystości, usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez obozy wakacyjne, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie opieki
nad dziećmi po szkole, zapewnianie opieki przed szkołą,
45 opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, opieka zastępcza, opieka zastępcza nad dziećmi.
509790
(220) 2020 02 03
BYSTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYSTRZAK
(210)
(731)

(531) 02.05.01, 02.05.05, 16.03.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, handlowe usługi doradcze do-
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tyczące franchisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi
doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, doradztwo
dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, porady odnośnie prowadzenia firm w ramach franchisingu, udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, doradztwo i konsultacje biznesowe
w zakresie franchisingu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana
z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 41 akademie, akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, akredytacja usług edukacyjnych, analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, budowanie zespołu (edukacja), doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć,
doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo
w zakresie szkoleń, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dostarczanie informacji dotyczących edukacji,
dostarczanie informacji edukacyjnych, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, edukacja, edukacja językowa, edukacja [nauczanie], edukacja przedszkolna, edukacja religijna, edukacja sportowa, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, edycja zdjęć, edycja nagrań wideo, edukacja
w zakresie świadomości ruchowej, elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie
informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych)
w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, fotoreportaże, gimnastyka (instrukcje -), informacja o edukacji, informacje dotyczące działalności kulturalnej, informacja o rekreacji,
instruktaż w zakresie gimnastyki, komputerowy skład drukarski [DTP], konkursy (organizowanie -) [edukacja lub rozrywka],
konkursy muzyczne, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki
i rozrywki, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane
z wędrówkami górskimi, kursy językowe, kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień religijnych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe, kursy w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, lekcje gimnastyki, lekcje
śpiewu, medyczne usługi edukacyjne, mentoring akademicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym, montaż lub nagrywanie
dźwięku i obrazu, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane
w miejscach przeznaczonych do występów, nadzorowanie
ćwiczeń fizycznych, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nauczanie, nauczanie dzieci francuskiego poprzez
rekreację, nauczanie i szkolenia, nauczanie indywidualne, nauczanie języków obcych, nauczanie przedszkolne, nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, nauczanie w dziedzinie zajęć wyrównawczych z czytania, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie wspomagane komputero-
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wo, nauczanie wyrównawcze, nauka indywidualna, nauka
rysowania, nauka tańca dla dzieci, nauka malowania, nauka
muzyki, obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, obozy sportowe (organizowanie -), oddziały opieki dziennej [edukacyjne], ocena nauczania w celu zapobiegania
trudnościom w uczeniu się, opracowywanie materiałów
edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach letnich, organizacja
gier, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja
konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja kwizów, gier
i zawodów, organizacja przyjęć, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, organizacja rozrywek muzycznych, organizacja szkoleń, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, organizacja występów rozrywkowych na żywo, organizacja zajęć, organizowanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, organizowanie festiwali
w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach
edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie
festynów w celach edukacyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie gier i konkursów, organizowanie
grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzanie
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie
wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie gier, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie
spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, organizowanie
imprez edukacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych,
organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie kursów stosujących metody nauczania
programowanego, organizowanie kursów szkoleniowych
w instytutach dydaktycznych, organizowanie pokazów
w celach edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów
edukacyjnych, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie przedstawień, organizowanie rozrywki, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie
seminariów edukacyjnych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kur-
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sach edukacyjnych, organizowanie warsztatów, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, organizowanie widowisk
w celach rozrywkowych, organizowanie wycieczek w celach
rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie występów na żywo, organizowanie występów komediowych, organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów
edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka],
planowanie przyjęć, planowanie specjalnych imprez, planowanie widowisk, pokazy edukacyjne, pokazy [do celów szkoleniowych], pokazy filmowe, pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, prezentacja filmów w celach instruktażowych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych,
produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, prowadzenie ceremonii do celów rozrywkowych, prowadzenie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie
imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie konferencji
edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie wycieczek
do celów szkoleniowych, prowadzenie zajęć, przedszkola,
przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po miejscach
o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja broszur,
publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów
i broszur, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie dokumentów, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie opowiadań, publikowanie podręczników, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów,
publikowanie piosenek, redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), rozrywka, rozrywka interaktywna, rozrywka w postaci występów na żywo i występów osób przebranych w kostiumy, sprawdziany edukacyjne, świadczenie
usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną,
świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, świadczenie
usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach
pozalekcyjnych, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji,
szkolenia nauczycieli, szkolenia ruchowe dla dzieci, szkolenie
i instruktaż, szkolenie personelu niemedycznego w zakresie
opieki nad dziećmi, szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych,
udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, udostępnianie
obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, udostępnianie
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obiektów i sprzętu w celach nauczania, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie obszarów
rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi
biblioteczne, usługi centrów rozrywki na obozach wakacyjnych, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla dzieci w postać grup zabaw, usługi edukacyjne
i instruktażowe dotyczące sztuki rękodzieła, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, usług edukacyjne
i szkoleniowe związane z grami, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone przez placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci,
usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi informacyjne
dotyczące książek, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi
kształcenia praktycznego, usługi nauczania w zakresie metod pedagogicznych, usługi organizowania i prowadzenia
warsztatów szkoleniowych, usługi placówek edukacyjnych
zapewniających kursy instruktażowe, usługi planowania
przyjęć, usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi przedszkoli, usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], usługi rekreacyjne, usługi
rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci występów na żywo,
usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi rozrywkowe na żywo, usługi rozrywkowe obejmujące postacie
fikcyjne, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi
rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi szkół [edukacja], usługi szkolnictwa podstawowego, usługi w zakresie
gier zręcznościowych, usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, usługi w zakresie nauczania gimnastyki, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania, usługi w zakresie publikacji książek, usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie wychowania fizycznego, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów dydaktycznych, wypożyczanie nagrań audiowizualnych, wypożyczanie przyrządów
dydaktycznych, wypożyczanie publikacji drukowanych, wypożyczanie zabawek, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia
sportowe i kulturalne, zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych,
zajęcia gimnastyczne, zapewnianie edukacji, zapewnianie
gier, zapewnianie imprez rekreacyjnych, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym
powietrzu, zapewnianie pokazów edukacyjnych, zapewnianie przedstawień na żywo, zapewnianie rozrywki na żywo,
zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnienie
obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, zarządzanie usługami edukacyjnymi, 43 katering obejmujący żywność i napoje
na przyjęcia koktajlowe, ocena zakwaterowania wakacyjnego, oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część
pakietów pobytowych, opieka nad dziećmi w klubach malucha, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, przygotowywa-
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nie posiłków i napojów, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, serwowanie
jedzenia i napojów, udzielanie informacji on-line dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, usługi
agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje,
usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, usługi w zakresie rezerwacji
zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez
obozy wakacyjne, wynajem pomieszczeń na uroczystości
towarzyskie, zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, zapewnianie opieki przed szkołą, 45 opieka nad dziećmi pod
nieobecność rodziców, opieka zastępcza, opieka zastępcza
nad dziećmi.
509865
(220) 2020 02 05
TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASAŻ RONDO

(210)
(731)

(531) 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi marketingowe, rozpowszechnianie reklam, uaktualnianie i dystrybucja materiałów reklamowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
w tym reklama billboardowa, wynajmowanie nośników
i powierzchni reklamowych, 36 wynajmowanie powierzchni
w centrum handlowo-usługowym, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i sklepowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu
i rekreacji, prowadzenie fitness i siłowni, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie konkursów i loterii, organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych
i edukacyjnych, pokazy i wystawy edukacyjne, 43 usługi barowe, kawiarnie, restauracje, kafeterie, bary szybkiej obsługi,
44 usługi w zakresie prowadzenia salonów urody.
(210)
(731)
(540)
(540)

509958
(220) 2020 02 07
SUDBURY KATARZYNA ALEKSANDRA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
OOH MEDIA
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(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama.
(210)
(731)
(540)
(540)

509991
(220) 2020 02 07
FROŃ KAROL SMC 24, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
FRONIU

(531) 03.01.16, 16.01.14, 24.15.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży i kosmetyków, oraz agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia
reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż
próbek, marketing ukierunkowany, marketing w ramach
wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, opracowywanie CV
dla osób trzecich, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, outsourcing jako doradztwo biznesowe, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, profilowanie konsumentów do celów
komercyjnych lub marketingowych, promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji
personelu, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie
koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych
abonentów, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych,
tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego
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dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie
wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wyceny handlowe, wynajem bilbordów jako tablic
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie
recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 doradztwo zawodowe, fotoreportaże, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne jako pokazy, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów jako zajęć szkoleniowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
przekazywanie know-how jako szkolenia, usługi edukacyjne
świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
usługi klubowe jako nauczanie, usługi przekwalifikowania
zawodowego, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy
symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie oświaty jako
nauczanie, wypożyczanie symulatorów szkoleniowych.
510133
(220) 2020 02 15
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AuroDisc
(510), (511) 5 leki, produkty farmaceutyczne.
(210)
(731)

510165
(220) 2020 02 13
SAPIENS ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eeo
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.01.04, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie
komunikacyjne i sieciowe, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie następujących
dziedzin: audyt, badania marketingowe, analiza kosztów,
sondaże opinii, outsourcing [doradztwo handlowe], usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi ubezpieczeniowe, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi transmisyjne,
usługi telefoniczne, łączność przez sieci komputerowe i dostęp do Internetu.
(210) 510178
(220) 2020 02 13
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowny)
(540) INFAMOUS
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy.
510192
(220) 2020 02 14
ORM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PAR L’AMOUR
(510), (511) 5 feromony, środki ułatwiające zbliżenie seksualne, żele do stymulacji seksualnej, preparaty do ułatwiania
stosunków seksualnych, 10 urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, środki pomocnicze
do stymulacji seksualnej dla dorosłych, urządzenia związane
z aktywnością seksualną, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, przyrządy związane z aktywnością seksualną,
artykuły związane z aktywnością seksualną, gadżety erotyczne, zabawki erotyczne, wibratory jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, kulki dopochwowe, będące akcesoriami
erotycznymi dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria
erotyczne dla dorosłych, sztuczne pochwy, jako akcesoria
erotyczne dla dorosłych, 25 bielizna, bielizna nocna, bielizna
dla kobiet, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami seksualnymi,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych.

(210)
(731)

510222
(220) 2020 02 14
HUMAN BIOME INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H Human Biome Institute

(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 42 badania naukowe w zakresie mikrobioty człowieka,
44 usługi medyczne.
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510230
(220) 2020 02 14
ORM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAR L’AMOUR

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 feromony, środki ułatwiające zbliżenie seksualne, żele do stymulacji seksualnej, preparaty do ułatwiania
stosunków seksualnych, 10 urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, środki pomocnicze
do stymulacji seksualnej dla dorosłych, urządzenia związane
z aktywnością seksualną, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, przyrządy związane z aktywnością seksualną,
artykuły związane z aktywnością seksualną, gadżety erotyczne, zabawki erotyczne, wibratory jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, kulki dopochwowe. będące akcesoriami
erotycznymi dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria
erotyczne dla dorosłych, sztuczne pochwy, jako akcesoria
erotyczne dla dorosłych, 25 bielizna, bielizna nocna, bielizna
dla kobiet, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami seksualnymi,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

510663
(220) 2020 02 26
JANOWSKI GABRIEL, Błonie
(znak słowno-graficzny)
PQF POLSKA JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI POLISH QUALITY
FOOD

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, makaron,
kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne
jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda),
31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna
i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne
rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady, nasiona do sadzenia, słód,
żywność i napoje dla zwierząt, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki
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owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, 42 naukowe i techniczne
usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania
przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytelniania.
510782
(220) 2020 02 28
ALPHA PHARMACEUTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alpha Pharmaceutical

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 28.07.99, 26.02.19, 26.03.19, 29.01.12
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji zębów, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła i żele,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, kosmetyki: kremy,
balsamy, płyny, toniki, pianki, olejki, mleczka, pudry, maseczki, szminki, kremy dermatologiczne inne niż lecznicze, maści
do celów kosmetycznych, kosmetyki nielecznicze i preparaty
toaletowe, kosmetyki do makijażu, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do prania, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych i weterynaryjnych, suplementy żywnościowe, mineralne suplementy diety dla ludzi,
probiotyki (suplementy), preparaty probiotyczne do celów
medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym, odżywcze suplementy
diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi nie przeznaczone do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające propolis,
suplementy diety dla niemowląt, substancje dietetyczne dla
niemowląt, żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt,
preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy, preparaty
dietetyczne dla dzieci, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety,żywność i napoje dietetyczne przeznaczone do użytku medycznego lub weterynaryjnego, produkty
farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, farmaceutyki
i naturalne środki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły
higieniczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, leki dla ludzi, leki ziołowe, leki
homeopatyczne, lekarstwa przeciw zaparciem, leki do celów
stomatologicznych, leki pomocnicze (wspierające) do celów
medycznych, leki wzmacniające, lekarstwa na kaszel, preparaty medyczne, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, produkty dietetyczne do celów medycznych, preparaty dietetyczne do użytku
medycznego, dietetyczne środki spożywcze przystosowane
do celów medycznych, lecznicze dodatki do żywności, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, balsamy
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do użytku medycznego, zioła lecznicze, kremy ziołowe do celów medycznych, mieszanki ziołowe do użytku medycznego,
toniki do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, napary lecznicze, lecznicze napoje mineralne, herbata ziołowa (napoje
lecznicze), herbata odchudzająca do celów medycznych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, olejki lecznicze, preparaty lecznicze
na porost włosów, sole do celów medycznych, syrop na kaszel, syropy do użytku farmaceutycznego, ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, środku sanitarne do celów
medycznych, środki sanitarne stosowane w higienie osobistej inne niż toaletowe, intymne preparaty nawilżające, środki
do higieny intymnej dla kobiet, mydła i detergenty lecznicze
i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, szampony
lecznicze, lecznicze pudry do ciała, lecznicze pudry do stóp,
lecznicze pudry dla niemowląt, kremy farmaceutyczne, kremy
lecznicze, preparaty farmaceutyczne, kremy do rąk do celów
medycznych, kremy do użytku dermatologicznego, maści
o właściwościach leczniczych, produkty higieniczne dla kobiet, balsamy do użytku medycznego, balsamy do celów farmaceutycznych, krople do oczu, uszu i nosa, plastry lecznicze,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, pieluchy dla dzieci i osób nietrzymających moczu, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych.

131

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.22, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 42 badania genetyczne, badania naukowe
w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, wykonywanie
izolacji DNA, RNA ze śliny, krwi lub innych tkanek w celach
naukowych, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi naukowe i technologiczne, badania i analizy naukowe, 44 badania genetyczne do celów medycznych,
doradztwo genetyczne, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, przechowywanie
materiału biologicznego, przechowywanie materiału biologicznego pozyskanego od pacjentów szpitalu lub jednostek
medycznych dla celów badawczych, gromadzenie materiału
biologicznego pozyskanego od dzieci i dorosłych.
511210
(220) 2020 03 09
DEMBIŃSKI ARKADIUSZ AREK MOTYL DEMBIŃSKI,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GROM SCHOOL

(210)
(731)

510898
(220) 2020 03 02
FABRYKA AROMATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wołomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLAVOURS FACTORY TASTE THE FUTURE
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.13.25
(510), (511) 1 produkty i substancje chemiczne do aromatyzowania, przyprawiania żywności i napojów, 2 barwniki dla
produktów spożywczych i napojów, 30 aromaty i przyprawy
oraz esencje i ekstrakty dla produktów spożywczych, napojów, słodyczy, lodów, produkty konserwujące żywność i napoje, środki wiążące i zagęszczające dla produktów spożywczych i napojów, 32 bezalkoholowe ekstrakty, esencje i wyciągi z owoców, esencje i preparaty do produkcji napojów
i likierów, 33 owocowe ekstrakty, esencje i wyciągi na bazie
alkoholu i do sporządzania napojów alkoholowych.
(210) 510913
(220) 2020 03 03
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowny)
(540) WE ARE EVERYWHERE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
511070
(220) 2020 03 06
MNM DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polskie Centrum Biobankowania
(210)
(731)

(531) 02.01.01, 02.01.02, 02.01.16, 27.05.01, 23.03.01, 23.03.03
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, 41 nauczanie, imprezy sportowe, kultura
fizyczna, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], doradztwo zawodowe [porady w zakresie
edukacji lub kształcenia], informacje o edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], organizowanie obozów
sportowych, parki rozrywki, urządzenia sportowe [organizowanie zajęć sportowych], wypoczynek (usługi związane z organizacją -), zawody sportowe (organizowanie -), zawodowe
(poradnictwo -) [porady w zakresie edukacji lub kształcenia.
511311
(220) 2020 03 11
ANTONKIEWICZ TOMASZ, Łódź; WOŁOSZCZYK
DARIUSZ, Łódź; SZADKOWSKI TOMASZ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUKURYQ Chicken...Good!
(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 03.07.17, 27.05.08, 27.05.21, 26.01.15, 26.04.18,
24.17.02, 24.17.04, 29.01.14
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(551) wspólne prawo ochronne
511342
(220) 2020 03 11
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Dziś Pieczemy PROSTY OBIAD SZYBKIE,
PROSTE DANIE SCHAB ZE ŚLIWKĄ DO ZAPIECZENIA
GOTOWY W NIECAŁE 60 min
(210)
(731)

(531)

05.01.03, 08.05.01, 08.05.04, 13.03.01, 13.03.07, 24.01.15,
26.13.25, 27.05.01, 29.01.15, 01.15.05, 05.09.22
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty
warzywne.
(210) 511368
(220) 2020 03 11
(731) DĘBSKA ALEKSANDRA, Sokołów
(540) (znak słowny)
(540) OLDAR
(510), (511) 29 jaja suszone, jaja marynowane, jaja przetworzone, jaja kacze, jaja kurze, jaja mrożone, jaja przepiórcze, jaja
w proszku, jaja po szkocku, jaja ptasie i produkty z jaj, białka
jajek, białko do celów kulinarnych, koktajle jajeczne bezalkoholowe, żółtka jajek, masa jajowa, 30 ciastka, ciasteczka,
ciasto na ciastka, ciasta czekoladowe, ciasto śliwkowe, ciasto
śniadaniowe, ciasta lodowe, ciasta mrożone, ciasto kruche,
ciasta, ciasto filo, lukrowane ciasto, ciasto francuskie, ciasto migdałowe, mieszanki ciasta, ciasto naleśnikowe, ciasto
biszkoptowe, mrożone ciasto na ciastka, ciasto do pieczenia
ciastek, kruche ciasto na ciastka, ciastka owsiane, ciastka makaroniki, ciastka serowe, ciastka czekoladowe, ciastka migdałowe, ciastka herbaciane, ciasteczka ryżowe, ciasteczka
solone, ciasteczka cebulowe, smażone ciasteczka, ciasteczka
ptifurki, ciasteczka maślane, mieszanki do ciast, ciasta z bakaliami, ciasto w proszku, muszelki z ciasta, mąka na ciasto,
ciasta z melasą, ciasta z kremem, ciasto na chleb, babeczki
z ciasta płaskie, ciasta z cukierkami, ciasto makaronowe nadziewane, mrożone ciasta jogurtowe, ciasto na biszkopty,
ciasta z dyni, ciasto na brownie, ciasto na pizzę, ciasto na wafle, ciasto zawierające mięso, ciasto w proszku, mrożone płaty
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ciasta, ciasto na wypieki, rurki waflowe, podłużne biszkopty,
ciasta owsiane spożywcze, ciasta z prosa, sopaipillas, mieszanki na ciastka, herbatniki, duńskie ciastka maślane, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, ciasteczka z wróżbą,
karintoh, ciasteczka w proszku, smażone ciasteczka plecione,
chińskie ciasteczka księżycowe, mieszanki do sporządzania ciast, proszki do wyrobu ciast, gotowe spody do ciast,
czekoladowe ozdoby do ciast, słodkie dekoracje do ciast,
lukier do polewania ciast, ciasto do wypieku empanadas,
ciasto kruche z szynką, ciasto na bazie jaj, ciasta w polewie
czekoladowej, lukrowane ciasta z owocami, mrożone ciasto
na brownie, nieupieczone ciasto bez nadzienia, gotowe ciasto na placki, ciasta gotowe do pieczenia, produkty żywnościowe z ciasta, ciasto o przedłużonej trwałości, masa do pieczenia ciasta, ciasto do robienia naleśników, słodkie lub słone
ciasta, ciasto z przyprawionymi owocami, ciasta na bazie pomarańczy, ciasto na słodkie wypieki, topokki smażone ciastka
ryżowe, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby ciastkarskie
nadziewane owocami, przekąski w postaci ciast owocowych,
wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, placki z ciasta z nadzieniem owocowym, rogaliki z ciasta francuskiego, masa
do pieczenia mrożonego ciasta, mieszanka na ciasto do tempury, ciasta z kremem, cienkie ciasto bazowe do tart, porcje
rozwałkowane ciasta na pierogi, spody z ciasta do pizzy, ciasto na japońskie pierożki gyoza, profiterole chrupiące ciasta
z kremem, ciastka na bazie drożdży piwnych, mochi ciastka
z ryżu prasowanego, chapsalltock klejące się ciasteczka ryżowe, ciasta drożdżowe z nadzieniem z mięsa, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, ciasta czekoladowe
wykonane z czekoladowego biszkoptu, ciasta drożdżowe
z nadzieniem z warzyw, mrożone ciasto na biszkopty z Prato,
cienkie kawałki ciasta do przyrządzania tortilli, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, mrożone produkty z ciasta nadziewane
mięsem, ciasta w polewie o smaku czekoladowym, kruche
ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, kruche ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, przekąski z kukurydzy w formie
ciasta francuskiego, yorkshire, puddingi, pieczone puddingi
z ciasta naleśnikowego, monaka ciasto ryżowe wypełnione
dżemem z fasoli, ciasteczka z pianką w czekoladzie zawierające toffi, mochi - gashi słodkie ciastka z prasowanego
ryżu, gyuhi miękkie zwijane ciastka z ubitego ryżu, nadzienia na bazie czekolady do placków i ciast, gotowe babeczki vol-au-vent z ciasta francuskiego, kruche ciastka maślane
w polewie o smaku czekoladowym, nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, kruche ciastka maślane
częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, koperty
z ciasta na pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym won
ton, okoshi ciastka z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu prażonego, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, ciasto słodowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem
Internetu artykułów spożywczych, wyrobów piekarniczych
oraz nabiału w szczególności jaj, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, wyrobów piekarniczych oraz nabiału w szczególności jaj, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, wyrobów
piekarniczych oraz nabiału w szczególności jaj, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów
reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, wyrobów
piekarniczych oraz nabiału w szczególności jaj.
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511376
(220) 2020 03 11
GLOBAL TRADING COMPANY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aiuto24.pl

(210)
(731)
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sieci komputerowych, publikowanie i rozpowszechnianie
tekstów reklamowych, badania rynku, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami,
powielanie dokumentów, prognozy ekonomiczne, badanie
opinii publicznej.
511485
(220) 2020 03 13
SYNTHOS CARE SYNTHOS DWORY 2
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Oświęcim
(540) (znak słowny)
(540) COVIREX
(510), (511) 5 antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry.
(210)
(731)

(531)

02.09.15, 02.09.20, 16.01.06, 24.17.02, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.13, 14.01.05
(510), (511) 9 telefony cyfrowe i komórkowe, zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, złącza elektryczne, zasilacze telefoniczne, ładowarki elektryczne, futerały
do telefonów komórkowych, etui na telefony komórkowe,
przewody telefoniczne, notesy elektroniczne, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, słuchawki, przenośne elektroniczne urządzenia multimedialne, wielofunkcyjne, osobiste
i mobilne urządzenia elektroniczne do komunikowania się,
zapisywania, przechowywania, przetwarzania i dostarczania informacji użytkownikowi, smartwatche, smartphony,
tablety, urządzenia peryferyjne dla smartwatchy, smartphonów, tabletów, słuchawki, przewody i kable, zasilacze
napięciowe, pliki komputerowe audio, pliki komputerowe
audio-video, interfejsy, komputerowe programy nagrane,
programy komputerowe - software ładowalny, komputerowe systemy operacyjne, sprzęt i osprzęt komputerowy,
komputery, laptopy, modemy, routery, karty sieciowe, nadajniki i odbiorniki sygnałów elektronicznych, odbiorniki audio - video, odbiorniki radiowe i telewizyjne, nośniki danych,
dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, sprzęt
peryferyjny do komputerów, twarde dyski, mikroprocesory,
modemy, monitory, myszy komputerowe, nośniki danych
magnetyczne i optyczne, dyskietki, płyty kompaktowe CD
i DVD, odtwarzacze CD, odtwarzacze DVD, odtwarzacze plików i dźwięku, notesy elektroniczne, podkładki pod myszy
komputerowe, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary
ochronne do uprawiania sportu, oprawki do okularów, etui
na okulary, łańcuszki do okularów, sznurki do okularów, folie ochronne na telefony, smartphony, smartwatche, tablety,
aparaty fotograficzne, monitory komputerowe, wyświetlacze elektroniczne, szkła ochronne na telefony, smartphony,
smartwatche, tablety, aparaty fotograficzne, monitory komputerowe, wyświetlacze elektroniczne, soczewki i przesłony
ochronne na obiektywy aparatów fotograficznych i kamer
wideo, 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej handlowej i usługowej,
usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej handlowej i usługowej, sprzedaż hurtowa
i detaliczna sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, akcesoriów dla sprzętu elektronicznego,
komputerowego i telekomunikacyjnego, sprzedaż hurtowa
i detaliczna za pośrednictwem Internetu sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, akcesoriów
dla sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, ekspertyzy w działalności gospodarczej, usługi
informacji handlowej dotyczącej sprzętu elektronicznego,
komputerowego i telekomunikacyjnego, akcesoriów dla
sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem

511689
(220) 2020 03 20
MEETBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MEETLIFY
(210)
(731)

(531)

26.04.18, 27.05.01, 27.05.14, 27.05.21, 27.01.16, 27.05.24,
29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, 35 badania rynkowe, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy
danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, usługi sprzedaży
oprogramowania komputerowego, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, doradztwo
zawodowe, przekazywanie know-how, 42 aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, chmura obliczeniowa,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa
[PaaS], tworzenie i publikacja oprogramowania, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, 45 usługi licencjonowania oprogramowania
komputerowego, w tym poprzez strony internetowe.
511713
(220) 2020 03 20
FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) FUD-Connect
(510), (511) 38 zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
zapewnianie dostępu do portali w Internecie, usługi związane
(210)
(731)
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z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali
internetowych na rzecz osób trzecich, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach.
511714
(220) 2020 03 20
FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) FUD-Recorder
(510), (511) 9 urządzenia do monitorowania, urządzenia
do rejestrowania i nagrywania danych, rejestratory zdarzeń,
rejestratory elektryczne, rejestratory danych, elektroniczne
rejestratory wyników, elektryczne rejestratory wyników, czarne skrzynki [rejestratory danych], elektroniczne rejestratory
temperatury, inne niż do celów medycznych.
(210)
(731)

511715
(220) 2020 03 20
FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) System FUD-Inspection
(510), (511) 38 zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
zapewnianie dostępu do portali w Internecie, usługi związane
z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali
internetowych na rzecz osób trzecich, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach.
(210)
(731)

511716
(220) 2020 03 20
FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) FUD-Portal
(510), (511) 38 zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
zapewnianie dostępu do portali w Internecie, usługi związane
z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali
internetowych na rzecz osób trzecich, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach.
(210)
(731)

511721
(220) 2020 03 20
ARVAL SERVICE LEASE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBASADOR Bezpiecznej Jazdy Arval

(210)
(731)

Nr ZT27/2020

(531) 27.05.01, 29.01.12, 09.03.17
(510), (511) 12 pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy
bezpieczeństwa do samochodów, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, pasy bezpieczeństwa do użytku
w pojazdach, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z fotelikami bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa
przystosowane do użytku w pojazdach, pasy bezpieczeństwa do siedzeń do samochodów osobowych, szelki [pasy]
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, 16 plakaty reklamowe, publikacje reklamowe, ulotki reklamowe, 35 doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi
rachunkowo-księgowe, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej samochodów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
paliw i produktów pochodnych, 36 usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych, usługi finansowe, fundusze emerytalne, leasing finansowy, pośrednictwo i doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, ubezpieczenia, usługi podatkowe, 37 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli, 39 udzielanie informacji dotyczących warunków drogowych i ruchu drogowego, udzielanie
informacji na temat dróg i ruchu drogowego, usługi informacyjne związane z ruchem drogowym, 41 administrowanie [organizacja] konkursami, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego,
organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa na drodze, organizowanie gier, organizowanie konferencji i wystaw,
organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, prowadzenie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, prowadzenie konkursów w Internecie, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na drodze, usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe,
usługi rozrywkowe w postaci konkursów, usługi rozrywkowe
związane z konkursami, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, zapewnianie edukacji, zapewnianie
kursów edukacyjnych, 42 badania w zakresie bezpieczeństwa, hosting edukacyjnych treści multimedialnych, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, usługi informacyjne
w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia.
511768
(220) 2020 03 23
HOTEL SASKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HOTEL SASKI
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie biznesowe hotelami, usługi
reklamowe dotyczące hoteli, usługi sekretarskie świadczone
przez hotele, zarządzanie działalnością hoteli dla osób trzecich, zarządzanie hotelami na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelowymi programami motywacyjnymi osób trzecich,
usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, dostarczanie informacji porównawczych
w zakresie cen pokoi hotelowych, 41 organizowanie i obsługa konferencji, usługi związane z organizacją wypoczynku,
usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, udostępnianie
obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, 43 hotele,
usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, wynajmowanie noclegów, informacja hotelowa, hotelowe usługi kateringowe,
usługi restauracji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania
hotelowego, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], informacja na temat hoteli, wypożyczanie ręczników do hoteli,
wypożyczanie mebli dla hoteli, wypożyczanie zasłon dla hoteli, usługi hoteli i moteli, wycena zakwaterowania w hote(210)
(731)
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lach, organizowanie posiłków w hotelach, rezerwacje miejsc
w hotelach, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez
hotele, udzielanie informacji w zakresie hoteli, wypożyczanie
pokryć podłogowych do hoteli, udostępnienie miejsc noclegowych w hotelach, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych
klientów, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych,
świadczenie usług przez hotele i motele, wypożyczanie dekoracyjnych obić ściennych do hoteli, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz osób
trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelowych,
świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli,
usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego
w hotelach, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, świadczenie usług w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, usługi doradcze
w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, informacja hotelowa.
511770
(220) 2020 03 23
WRZOSEK LENA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WRZOS,
Wiktorowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCANDI room 2016
(210)
(731)

niu się, łóżka przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, łóżka hydrostatyczne nie do celów medycznych, materace, materace dmuchane, materace
łóżkowe, materace sprężynowe, materace piankowe, materace kempingowe, materace ogniotrwałe, materace [inne
niż materace położnicze], podstawy pod materace, piankowe materace kempingowe, materace nadmuchiwane kempingowe, nakładki na materace, pływające nadmuchiwane
materace, materace dmuchane kempingowe, materace z lateksu, materace typu tuton [inne niż materace położnicze],
materace sprężynowe do łóżek, nakładki wierzchnie na materace, wierzchnie nakładki na materace, maty kempingowe
do spania [materace], materace puchowe z pierzem [piernaty], materace dmuchane, do celów niemedycznych, zespoły sprężyn niemetalowe do materacy, materace wykonane
z elastycznego drewna, materace dmuchane, nie do celów
medycznych, maty do drzemki [poduszki lub materace],
materace nadmuchiwane, inne niż do celów medycznych,
sprężynowa podstawa materaca [box spring], półki [meble],
półki metalowe, półki biurowe, półki biblioteczne, półki skośne, półki wystawowe, stojaki, półki, półki meblowe, półki
magazynowe, półki sklepowe [regały], półki na książki, półki
wiszące [meble], półki prefabrykowane [meble], półki do pisania, półka na talerze, półki ścienne [meble], półki na buty,
półki niemetalowe [meble], półki na żywność, systemy półkowe [regały], ławki z półkami, niemetalowe pręty półkowe,
półki do przechowywania [meble], półki do kartotek [meble],
półki w kształcie kwadratów, niemetalowe półki ścienne
[meble], półki na dostawy [meble], półki do celów wystawowych, półki ścienne [konstrukcje] metalowe, półki z metalu
[meble], półki na klawiatury komputerowe, drewniane półki
i stojaki [meble], półki do przechowywania lodu [meble], półki do sprzedaży w zestawach, ruchome półki do przechowywania [meble], półki z niemetalowych materiałów [meble],
półki z krawędziami do regałów, półki stanowiące meble
do pokojów dziecinnych, półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, przytwierdzane do ściany niemetalowe półki na narzędzia, półki i stojaki do przechowywania
dzieł sztuki, stojaki, półki [meble] do celów przechowywania,
wytworzone głównie z tworzywa sztucznego, regały drewniane [meble].
511834
(220) 2020 03 25
OCTANE DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) OCTANE
(510), (511) 9 oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, aplikacje biurowe i biznesowe, komputery i sprzęt
komputerowy, sprzęt do komunikacji, urządzenia i nośniki
do przechowywania danych, bezprzewodowe urządzenia
do zdalnego sterowania do przenośnych urządzeń elektronicznych i komputerów, aplikacje do pobrania na smartfony,
elektroniczne bazy danych, pliki multimedialne do pobrania,
sprzęt komputerowy do telekomunikacji, oprogramowanie
do integracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego
w dziedzinie dużych zbiorów danych, oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym,
roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję,
urządzenia sztucznej inteligencji, oprogramowanie, 35 usługi przetwarzania danych, tworzenie komputerowych baz
danych, usługi zarządzania bazami danych, analiza danych
biznesowych, analiza danych i statystyk dotyczących badań
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.07.01, 05.01.01, 05.01.08, 24.01.10, 24.01.13,
24.01.15, 06.01.04, 29.01.13
(510), (511) 20 łóżka, regulowane łóżka, łóżka szpitalne, łóżka
plażowe, łóżka dziecięce, wodne łóżka, łóżka polowe, łóżka
piętrowe, składane łóżka, łóżka składane, łóżka sako, łóżka
drewniane, łóżka przenośne, meble zawierające łóżka, łóżka
do masażu, łóżka futonowe [meble], konstrukcje drewniane
łóżka, łóżka turystyczne dla dzieci, łóżka składane dla dzieci,
łóżka ze schowkiem i szufladami, fotele rozkładane w łóżka,
przenośne łóżka dla niemowląt, łóżka, pościel, materace, poduszki, łóżka plażowe z osłonami przeciwwiatrowymi, łóżka
zawierające stelaże do tapczanów, meble z opcją zmieniania w łóżka, łóżka hydrostatyczne nie do celów leczniczych,
łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, łóżka
wodne nie do celów leczniczych, łóżka wodne, nie do celów medycznych, hybrydowe łóżka stanowiące łóżka wodne
o miękkich brzegach [inne niż do użytku medycznego], łóżka
przystosowane do użytku osób z trudnościami w porusza-
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rynkowych, reklama i usługi reklamowe, badania rynku i analizy biznesowe, usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące użycia komputerów, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, tworzenie,
konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo - rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie
i wdrażanie oprogramowania, hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, chmura obliczeniowa, wypożyczanie sprzętu i urządzeń
komputerowych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi migracji
danych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
usługi kodowania danych, projektowanie i opracowywanie
systemów komputerowych, zarządzanie projektami komputerowymi, aktualizowanie banków pamięci systemów
komputerowych, badania i doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych,
projektowanie systemów informatycznych, usługi doradztwa
informatycznego, platformy do sztucznej inteligencji jako
oprogramowanie jako usługa [SaaS], badania w dziedzinie
sztucznej inteligencji, udostępnianie programów komputerowych ze sztuczną inteligencją w sieciach danych, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną.
512118
(220) 2020 03 31
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) TOTALSEPT
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, produkty
kosmetyczne zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów medycznych, kosmetyki zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów medycznych,
produkty kosmetyczne zawierające środki antyseptyczne
i dezynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych, kosmetyki
zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych, kosmetyki w postaci: maści, żelów,
kremów, płynów, kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów,
toników, olejków eterycznych - zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych i medycznych, toaletowe środki sanitarne, mydła antyseptyczne
nie do celów medycznych i farmaceutycznych, 5 produkty
farmaceutyczne, leki, suplementy diety, wyroby medyczne
w postaci: maści, żelów, kremów, płynów, kropli, aerozoli,
mleczka, tłuszczów, olejów, toników, olejków eterycznych
- zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, środki
antyseptyczne i dezynfekcyjne, produkty zawierające środki
antyseptyczne i dezynfekcyjne, produkty w postaci: maści,
żelów, kremów, płynów, kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów,
olejów, toników, olejków eterycznych - zawierające środki
antyseptyczne i dezynfekcyjne, mydła antyseptyczne, mydła
w postaci żeli o właściwościach antyseptycznych, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, substancje
antybakteryjne do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, herbicydy, pestycydy, insektycydy.
(210)
(731)
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512285
(220) 2020 04 06
KUBIAK MARIUSZ PERFUMERIA NENESS,
Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Neness
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 5 żele przeciwzapalne, żele antybakteryjne, żele
bakteriobójcze, żel do dezodoryzacji powietrza, lecznicze żele
do ciała, żele do użytku dermatologicznego, żelatyna do celów medycznych, żele nawilżające do użytku osobistego, żele
do ciała do użytku farmaceutycznego, żele z aloesem do celów terapeutycznych, żele stosowane miejscowo do udzielania pierwszej pomocy, żele do stosowania miejscowego
do użytku medycznego i terapeutycznego, lecznicze żele
do higieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki,
preparaty antybakteryjne, mydła antybakteryjne, chusteczki
antybakteryjne, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne,
glina antybakteryjna, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, preparaty antybakteryjne przeciwtrądzikowe, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjne płyny do rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, antybakteryjne środki do mycia
rąk, antybakteryjne środki do mycia twarzy, antybakteryjne
preparaty na bazie gliny, substancje antybakteryjne do celów
medycznych, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia
twarzy, antybakteryjne pieniące się środki do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, spraye lecznicze, spraye antyalergiczne, spraye przeciw owadom, spraye
antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę,
spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania
na twardych powierzchniach, spraye ziołowe do celów medycznych, spraye odświeżające do pomieszczeń, odświeżacze
powietrza w sprayu, spraye do dezodoryzacji powietrza, aerozole chłodzące do celów medycznych, płyn antybakteryjny,
płyn antybakteryjne do rąk.
(210)
(731)
(540)
(540)

512344
(220) 2020 04 07
SMOLEŃSKA MARIA SKY&SAND, Toruń
(znak słowno-graficzny)
Agrostart

(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.03
(510), (511) 35 sklep internetowy - usługi sprzedaży on-line
następujących towarów: sprzęt ogrodniczy, artykuły ogrodnicze, sprzęt rolniczy, artykuły stosowane w rolnictwie, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

512347
(220) 2020 04 07
SMOLEŃSKA MARIA SKY&SAND, Toruń
(znak słowno-graficzny)
Gardenstart
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(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.03
(510), (511) 35 sklep internetowy - usługi sprzedaży on-line
następujących towarów: sprzęt ogrodniczy, artykuły ogrodnicze, sprzęt rolniczy, artykuły stosowane w rolnictwie, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne.
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(540) Feel the spirit!

(531)
512358
(220) 2020 04 07
ITCENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOGEXPERT
(210)
(731)

(531) 26.07.25, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie
komputerowe (programy), programy na smartfony, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs, programowania aplikacji (API), 42 aktualizacja i projektowanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, instalacja, aktualizacja i utrzymanie projektowanie
i oprogramowania komputerowego, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i aktualizacja stron głównych stron internetowych, programowanie spersonalizowanych stron
internetowych, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
512379
(220) 2020 04 07
ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) FEEL THE SPIRIT!
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia,
szampony, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym: lecznicze balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki, lecznicze
maści, lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny do pielęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze
oliwki dla niemowląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze
nawilżane chusteczki higieniczne, preparaty higieniczne do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne
antybakteryjne, chusteczki antybakteryjne, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, mydła antybakteryjne,
antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjne płyny
do rąk i twarzy, antybakteryjne żele na bazie alkoholu
do odkażania skóry, substancje antybakteryjne do celów
medycznych, lecznicze żele do higieny jamy ustnej i płyny
do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia skóry,
suplementy diety, produkty higieniczne.
(210)
(731)

512381
(220) 2020 04 07
ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

05.05.04, 05.05.05, 05.05.18, 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01,
27.05.05, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.15, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia,
szampony, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym: lecznicze
balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki, lecznicze maści,
lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny do pielęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów,
lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chusteczki higieniczne, preparaty higieniczne do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, chusteczki
antybakteryjne, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne,
mydła antybakteryjne, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjne płyny do rąk i twarzy, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, substancje antybakteryjne
do celów medycznych, lecznicze żele do higieny jamy ustnej
i płyny do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia skóry, suplementy diety, produkty higieniczne.
512465
(220) 2020 04 10
WITOSIŃSKI BOGUSŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNO
GASTRONOMICZNY, Sucha Beskidzka
(540) (znak słowny)
(540) SUSEPTOL
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne,
środki odkażające, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, płyny dezynfekcyjne, płyny antyseptyczne, płyny
odkażające, płyny dezynfekcyjne dla celów higienicznych,
płyny do dezynfekcji rąk i skóry ciała, płyny dezynfekcyjne
do powierzchni przedmiotów.
(210)
(731)

512466
(220) 2020 04 10
WITOSIŃSKI BOGUSŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNO
GASTRONOMICZNY, Sucha Beskidzka
(540) (znak słowny)
(540) SUSEPT
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne,
środki odkażające, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, płyny dezynfekcyjne, płyny antyseptyczne, płyny
odkażające, płyny dezynfekcyjne dla celów higienicznych,
płyny do dezynfekcji rąk i skóry ciała, płyny dezynfekcyjne
do powierzchni przedmiotów.
(210)
(731)

512502
(220) 2020 04 14
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) BURSZTYNOWA
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa,
mięsa i warzyw oraz warzyw.
(210)
(731)

(210)
(731)

512505
(220) 2020 04 14
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dziś Pieczemy PROSTY OBIAD

(531) 08.05.02, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby na bazie mięsa.
(210)
(731)
(540)
(540)

512519
(220) 2020 04 14
MCKOWN ROBERT 8IT, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
OLELO SŁOWEM CIASTKA
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i nakryć głowy, bielizna, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, akcesoria na szyję, bezrękawniki, bielizna damska,
bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna termoaktywna, bielizna damska typu body, bikini, bluzki, bluzki
z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy
polarowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem,
daszki [nakrycia głowy], długie kurtki, golfy, kombinezony
[odzież], koszule, koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki sportowe z krótkimi rękawami,
koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie bluzeczki do talii, kurtki, krótkie spodnie, kurtki
[odzież], legginsy, majtki, odzież sportowa, opaski przeciwpotne, paski [odzież], paski skórzane [odzież], paski tekstylne, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, potniki, rękawiczki, skarpetki,
skarpetki męskie, skarpetki sportowe, spodenki, spódnice,
spodnie, spodnie dresowe, swetry, szaliki, szorty, topy bez
ramiączek, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czapki
dziane, czapki futrzane, czapki i czapeczki sportowe, czapki
jako nakrycia głowy, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, czapki sportowe, czapki wełniane, obuwie, buty dla
kobiet, buty damskie, buty do biegania, buty piłkarskie,
buty zimowe, buty za kostkę, japonki, obuwie codzienne,
obuwie codziennego użytku, obuwie damskie, obuwie dla
mężczyzn, obuwie dla kobiet, obuwie piłkarskie, obuwie
na plażę, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne.
512555
(220) 2020 04 15
SUROWIEC MAGDALENA ALPHA STAR
EXPORT-IMPORT, Myszków
(540) (znak słowny)
(540) SANITEZ
(510), (511) 5 antyseptyki, środki bakteriobójcze, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty
chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne
do toalet chemicznych, preparaty farmaceutyczne, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty
do sterylizacji.
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 ciastka.
(210) 512536
(220) 2020 04 15
(731) BIZUB JAKUB, Krempachy
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 09.03.17, 01.01.01, 26.13.25, 26.03.01
(510), (511) 18 małe plecaki, małe torby dla mężczyzn,
małe torebki kopertówki, plecaki, plecaki sportowe, portfele, sportowe torby, torebki noszone na biodrach, torebki-worki, worki podróżne, worki, sakiewki, skóra i imitacje
skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych
materiałów, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 25 części odzieży, obuwia

512565
(220) 2020 04 16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE AVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Thermeco
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03, 05.11.10
(510), (511) 9 czujniki ciepła [termostaty], mechaniczne termostaty pokojowe, regulatory termiczne [termostaty], regulatory termostatyczne, termostaty elektryczne, termostaty
pokojowe, termostatyczne urządzenia sterujące, urządzenia
sterujące temperaturą, [termostaty], 11 elektryczne grzejniki akumulacyjne, grzejniki elektryczne, grzejniki elektryczne
[kaloryfery], elektryczne kable grzewcze, kable grzewcze,
elektryczne ogrzewanie towarzyszące, domowe oczyszczacze powietrza, oczyszczacze powietrza, maty grzewcze, folie
grzewcze.
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512576
(220) 2020 04 16
FORMELA MACIEJ, Lębork; FORMELA JAKUB, Lębork
(znak słowno-graficzny)
FARMA ALEXA

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne, filmy wideo, muzyczne nagrania dźwiękowe, nagrane filmy, środki edukacyjne do pobrania, książki
audio, 16 książki do rysowania, książki do malowania, książki
dla dzieci, 41 parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo
i muzea, prowadzenie parków rozrywki, usługi parków rozrywki, edukacja sportowa, 43 hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi w zakresie
zakwaterowania, ośrodki wypoczynkowe, usługi hotelowe,
wynajem domków letniskowych.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 512592
(220) 2020 04 16
(731) FORMELA JAKUB, Lębork; FORMELA MACIEJ, Lębork
(540) (znak słowny)
(540) KRÓLIK ALEX
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne, filmy wideo, muzyczne nagrania dźwiękowe, nagrane filmy, środki edukacyjne do pobrania, książki
audio, 16 książki do rysowania, książki do malowania, książki
dla dzieci, 41 usługi w zakresie: parki i miasteczka rozrywki
i tematyczne, zoo i muzea, prowadzenie parków rozrywki,
usługi parków rozrywki, edukacja sportowa.
(551) wspólne prawo ochronne
512627
(220) 2020 04 20
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zakroczym
(540) (znak słowny)
(540) IMMUNOZIN C
(510), (511) 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, leki
dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, lekarstwa, preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty lecznicze do pielęgnacji
zdrowia, suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)

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

512663
(220) 2020 04 17
HINTZKE ROBERT PAWEŁ, Puck
(znak słowno-graficzny)
HINTZKE CUKIERNIA
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(531) 08.01.03, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 chleb, ciastka, ciasto, lody, czekolada, dekoracje cukiernicze do ciast, gofry, herbata, kawa, kakao, kanapki,
jogurt mrożony, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, puddingi, sorbety, tarty, tortille, burrito, wyroby
cukiernicze, 43 usługi w zakresie działalności gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia cukierni, lodziarni, kawiarni, kafeterii i innych zakładów gastronomicznych oferujących
przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, usługi gastronomiczne, catering, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie,
także za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line.
(210)
(731)
(540)
(540)

512678
(220) 2020 04 21
FREJEK EDYTA, Zakopane
(znak słowno-graficzny)
PRZEDSZKOLE NUMER JEDEN

(531) 02.05.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, prowadzenie przedszkoli,
prowadzenie sal zabaw dla dzieci, edukacja dzieci w wieku
przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, edukacja młodzieży,
organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie i obsługa imprez artystycznych dla dzieci i młodzieży, organizowanie przyjęć dla
dzieci i młodzieży, organizowanie zawodów sportowych dla
dzieci i młodzieży, organizowanie konkursów o charakterze
edukacyjnym i rozrywkowym, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia, informacja o edukacji, publikowanie książek.
(210) 512709
(220) 2020 04 21
(731) PIĘT KRYSTIAN KINTEK, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) GRASS ROOTS LOBBING
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, sprzedaży detalicznej w placówkach specjalistycznych i przez Internet preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków
zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów
ziołowych do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów
konopnych, suplementów diety i preparatów dietetycznych,
suplementów dietetycznych i odżywczych, suplementów
żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów witaminowych, suplementów
ziołowych, preparatów kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów,
płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym
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kremów na bazie ziół, prowadzenie detalicznych i hurtowych punktów sprzedaży preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych,
olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół
leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów ziołowych do celów leczniczych,
ziół do palenia, produktów konopnych, suplementów diety
i preparatów dietetycznych, suplementów dietetycznych
i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów
witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów
do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycznych,
kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, dezodorantów, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej, 42 prowadzenie badań
naukowych, prowadzenie badań naukowych dotyczących
zdrowej żywności, prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania ziół, prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania konopi w lecznictwie, 44 udzielanie
porad z zakresu zdrowego odżywiania, porady dietetyczne,
udzielanie porad z zakresu prowadzenia zdrowego trybu życia, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biologicznej, terapia, aromatoterapia, usługi doradcze w zakresie
terapii manualnej i aromaterapii.
(210) 512711
(220) 2020 04 21
(731) PIĘT KRYSTIAN KINTEK, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) GREEN LINE MEDIA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, sprzedaży detalicznej w placówkach specjalistycznych i przez Internet preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków
zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów
ziołowych do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów
konopnych, suplementów diety i preparatów dietetycznych,
suplementów dietetycznych i odżywczych, suplementów
żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów witaminowych, suplementów
ziołowych, preparatów kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów,
płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym
kremów na bazie ziół, prowadzenie detalicznych i hurtowych punktów sprzedaży preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych,
olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół
leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów ziołowych do celów leczniczych,
ziół do palenia, produktów konopnych, suplementów diety
i preparatów dietetycznych, suplementów dietetycznych
i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów
witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów
do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycznych,
kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, dezodorantów, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej, 42 prowadzenie badań
naukowych, prowadzenie badań naukowych dotyczących
zdrowej żywności, prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania ziół, prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania konopi w lecznictwie, 44 udzielanie
porad z zakresu zdrowego odżywiania, porady dietetyczne,
udzielanie porad z zakresu prowadzenia zdrowego trybu ży-
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cia, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biologicznej, terapia, aromatoterapia, usługi doradcze w zakresie
terapii manualnej i aromaterapii.
(210) 512712
(220) 2020 04 21
(731) PIĘT KRYSTIAN KINTEK, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) CANNAHUB
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, sprzedaży detalicznej w placówkach specjalistycznych i przez Internet preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków
zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów
ziołowych do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów
konopnych, suplementów diety i preparatów dietetycznych,
suplementów dietetycznych i odżywczych, suplementów
żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów witaminowych, suplementów
ziołowych, preparatów kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów,
płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym
kremów na bazie ziół, prowadzenie detalicznych i hurtowych punktów sprzedaży preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych,
olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół
leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów ziołowych do celów leczniczych,
ziół do palenia, produktów konopnych, suplementów diety
i preparatów dietetycznych, suplementów dietetycznych
i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów
witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów
do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycznych,
kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, dezodorantów, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej, 42 prowadzenie badań
naukowych, prowadzenie badań naukowych dotyczących
zdrowej żywności, prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania ziół, prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania konopi w lecznictwie, 44 udzielanie
porad z zakresu zdrowego odżywiania, porady dietetyczne,
udzielanie porad z zakresu prowadzenia zdrowego trybu życia, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biologicznej, terapia, aromatoterapia, usługi doradcze w zakresie
terapii manualnej i aromaterapii.
(210) 512713
(220) 2020 04 21
(731) PIĘT KRYSTIAN KINTEK, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) CANNACTIVE
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, sprzedaży detalicznej w placówkach specjalistycznych i przez Internet preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków
zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów
ziołowych do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów
konopnych, suplementów diety i preparatów dietetycznych,
suplementów dietetycznych i odżywczych, suplementów
żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów witaminowych, suplementów
ziołowych, preparatów kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów,
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płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym
kremów na bazie ziół, prowadzenie detalicznych i hurtowych punktów sprzedaży preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych,
olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół
leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów ziołowych do celów leczniczych,
ziół do palenia, produktów konopnych, suplementów diety
i preparatów dietetycznych, suplementów dietetycznych
i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów
witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów
do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycznych,
kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, dezodorantów, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej, 42 prowadzenie badań
naukowych, prowadzenie badań naukowych dotyczących
zdrowej żywności, prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania ziół, prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania konopi w lecznictwie, 44 udzielanie
porad z zakresu zdrowego odżywiania, porady dietetyczne,
udzielanie porad z zakresu prowadzenia zdrowego trybu życia, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biologicznej, terapia, aromatoterapia, usługi doradcze w zakresie
terapii manualnej i aromaterapii.
(210)
(731)
(540)
(540)

512719
(220) 2020 04 21
PUDA ELIZA, Radom
(znak słowno-graficzny)
aroma’lab
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komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacja i konfiguracja oprogramowania komputerowego, hosting stron internetowych dla osób trzecich,
usługi doradcze w dziedzinie technologii dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze w dziedzinie technologii dotyczące sieci
komputerowych, konfiguracja sprzętu komputerowego
za pomocą oprogramowania.
(210) 512741
(220) 2020 04 21
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) JUICY LUCY
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
512745
(220) 2020 04 21
TEATR IMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TEATR IMKA
(510), (511) 35 reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 wystawianie spektakli
na żywo, produkcja widowisk, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie i prowadzenie warsztatów, produkcja filmów innych niż rozrywkowe, organizowanie i prowadzenie koncertów, przedstawienia teatralne [produkcja],
rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi artystów estradowych, usługi rozrywkowe, usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka].
(210)
(731)

512746
(220) 2020 04 21
TEATR IMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TEATR IMKA LIGHT
(510), (511) 35 reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 wystawianie spektakli
na żywo, produkcja widowisk, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie i prowadzenie warsztatów, produkcja filmów innych niż rozrywkowe, organizowanie i prowadzenie koncertów, przedstawienia teatralne [produkcja],
rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi artystów estradowych, usługi rozrywkowe, usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka].
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aromaty- olejki eteryczne, esencje mięty- olejki
eteryczne, esencje eteryczne, olejki do perfum i zapachów,
olejki eteryczne.
(210) 512733
(220) 2020 04 21
(731) Bankernes EDB Central A.m.b.A., Roskilde, DK
(540) (znak słowny)
(540) BEC
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy kontrolne i edukacyjne, optyczne, elektroniczne i magnetyczne nośniki danych:
płyty CD-ROM, sprzęt do przetwarzania danych, sprzęt
komputerowy i urządzenia peyferyjne do niego, programy
i oprogramowanie komputerowe, publikacje elektroniczne
do pobrania, rozprowadzane on-line lub pomocą sieci multimedialnych, elektroniczne sieci referencyjne, elektroniczne, referencyjne bazy danych, wyżej wymienione towary
również do użytku z pocztą elektroniczną i Internetem,
35 zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności
biurowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie bazami danych, informacja o działalności gospodarczej, rekrutacja personelu,
36 usługi finansowe i monetarne, bankowość, 37 konserwacja sprzętu komputerowego [hardware], instalacja sprzętu komputerowego, 42 projektowanie, opracowywanie
i rozbudowa sprzętu komputerowego, oprogramowania
komputerowego i sieci komputerowych, w tym serwerów

512747
(220) 2020 04 21
TEATR IMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IMKA NOVA
(510), (511) 35 reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 wystawianie spektakli
na żywo, produkcja widowisk, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie i prowadzenie warsztatów, produkcja filmów innych niż rozrywkowe, organizowanie i prowadzenie koncertów, przedstawienia teatralne [produkcja],
rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi artystów estradowych, usługi rozrywkowe, usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka].
(210)
(731)
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512748
(220) 2020 04 21
TEATR IMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IMKA FILMS
(510), (511) 41 dystrybucja filmów, pisanie scenariuszy, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, studia filmowe, telewizyjne usługi
rozrywkowe, usługi pokazów filmowych.
(210)
(731)

512750
(220) 2020 04 21
ABM CENTRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stefanowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lee&Partner’s YOUR BELIEF IS THE WAY WE GO

(210)
(731)

(531) 03.03.01, 24.01.05, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi w zakresie: transportu, spedycji, pakowania i magazynowania towarów, wynajem magazynów,
usługi agencji celnej.
512760
(220) 2020 04 22
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNOBUDOWLANE INREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INREM
(210)
(731)

(531)

26.04.04, 26.05.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.06,
29.01.08
(510), (511) 37 budownictwo, budownictwo i konserwacja
rurociągów, wynajem sprzętu budowlanego, układanie kabli, usługi doradztwa budowlanego, konserwacja i naprawy
pojazdów silnikowych.
512769
(220) 2020 04 23
LIFETUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LifeTube

(210)
(731)
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(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe programy nagrane, programy komputerowe - software
ładowalny, komputerowe systemy operacyjne, audiowizualne nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, czyste i nagrane
nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, czyste i nagrane nośniki
danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki danych magnetyczne i optyczne,
dyskietki, dyski cyfrowe audio-video, płyty CD, płyty DVD,
pliki komputerowe, pliki komputerowe audio-video, interfejsy, 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi analizy
i gromadzenie danych o ruchu w Internecie dla celów marketingowych i reklamowych, informacja handlowa, usługi
reklamowe wspomagające sprzedaż na rzecz osób trzecich,
usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi
agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi marketingowe, usługi agencji
reklamowych, reklama internetowa, radiowa i telewizyjna,
reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama
prasowa, sprzedaż hurtowa i detaliczna oprogramowania
komputerowego, sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem
sieci Internet oprogramowania komputerowego, sprzętu
komputerowego i telekomunikacyjnego, organizowanie
sprzedaży on-line, aukcje, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej powierzchni reklamowych, również drogą
on-line, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem 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, pokazy
towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo
handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, wynajmowanie nośników
reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu,
pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów
muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary,
wyszukiwanie informacji o plikach komputerowych dla osób
trzecich, pozycjonowanie stron internetowych w celach
handlowych i reklamowych, impresariat w działalności artystycznej, pomoc artystom w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi agencji wyszukiwania talentów, 38 usługi
w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci
internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego i rozrywkowego, usługi udostępniania fotografii,
utworów audiowizualnych 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
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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, media strumieniowe, 42 usługi polegające na dopasowaniu treści internetowych i zwiększaniu odsłon stron internetowych, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu czasu dostępu do Internetu osobom trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzymania
stron internetowych osobom trzecim, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie
oprogramowania, 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, projektowanie 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,
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, badania prawne legalności oprogramowania, usługi informacji handlowej dotyczącej dóbr
intelektualnych, kojarzenie zbywców i nabywców praw własności intelektualnej.

wego, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych,
szmatki do ścierania kurzu, szmatki i ściereczki do czyszczenia, ścierki, ścierki do wycierania kurzu [szmatki], ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, ścierki do mycia naczyń, ścierki
do mycia podłóg.

512785
(220) 2020 04 22
RAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gratka

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 05.05.19, 05.05.20, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 6 folia aluminiowa, folia metalowa do gotowania, folia metalowa do pakowania, 16 folia spożywcza, folia
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, papier parafinowany, papier do zawijania, papier pergaminowy, papier
srebrny, worki i torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych
do owijania i pakowania, worki na śmieci, papierowe worki
na śmieci, worki do koszy na śmieci, uniwersalne woreczki
z tworzyw sztucznych, papier do pieczenia, torebki do pieczenia z tworzyw sztucznych, 21 gąbki kuchenne, gąbki toaletowe, gąbki do szorowania, gąbki, zmywaki do szorowania, zmywaki ścierne do celów kuchennych, mopy, rękawice
kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawice do użytku domo-

512828
(220) 2020 04 23
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) Gellwe Naturalny Kubek
(510), (511) 29 galaretki owocowe, galaretki owocowe
w proszku, 30 budynie (gotowe desery), budynie w proszku
bez mleka w proszku, kisiele.
(210)
(731)

512992
(220) 2020 04 30
BIMV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisie Jamy
(540) (znak słowny)
(540) BIMV
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały edukacyjne, materiały edukacyjne i instruktażowe, materiały
drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, druki, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja,
rozrywka i sport, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, tłumaczenia językowe,
tłumaczenia, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.
(210)
(731)

512995
(220) 2020 04 30
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA PROSZKOWNIA MLEKA, Krośniewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSM
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(531)

19.07.01, 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08,
26.11.12
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału.
512999
(220) 2020 04 30
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eDO App

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.12, 14.05.01,
14.05.02, 14.05.12
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, biometryczne dokumenty tożsamości, biometryczne systemy kontroli dostępu,
elektroniczne etykiety identyfikacyjne i oznaczenia, elektroniczne znaczniki, karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty kodowane, mobilne aplikacje, oprogramowanie
do automatyzacji dokumentów, oprogramowanie do identyfikacji użytkownika, logowania i podpisu elektronicznego,
oprogramowanie do inteligentnych umów, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie komputerowe
[programy], oprogramowanie komputerowe do autoryzacji
dostępu do baz danych, oprogramowanie komputerowe
systemów biometrycznych do identyfikacji i potwierdzania
tożsamości osób, oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji rozliczeniowych, programy
do przetwarzania danych, programy komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, programy na smartfony, systemy
identyfikacji biometrycznej, urządzenia i sprzęt komputerowy, urządzenia i przyrządy do sprawdzania tożsamości, podpisu i identyfikacji, urządzenia do identyfikacji biometrycznej,
użytkowe programy komputerowe do pobrania, elektroniczne dokumenty tożsamości, pokrowce i obudowy na smartfony, pokrowce i obudowy na tablety, publikacje elektroniczne,
do pobrania, urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur,
czytniki kart i dokumentów elektronicznych, 35 aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, badanie rynku, dostarczanie informacji marketingowej i biznesowej, gromadzenie
i systematyzacja pisemnych komunikatów i danych, gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
reklama, rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
skomputeryzowana weryfikacja danych, sporządzanie dokumentów, usługi w zakresie rozliczeń, weryfikacja przetwarzania danych, zarządzanie dokumentacją biznesową, zbieranie
biznesowych danych statystycznych, badania w zakresie
biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, komputerowe zarządzanie plikami, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
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38 bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów,
dostarczanie dokumentów on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, mobilne usługi medialne w postaci
elektronicznej transmisji treści, przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, świadczenie usług w zakresie protokołu
aplikacji bezprzewodowych, w tym usług wykorzystujących
bezpieczny kanał komunikacji, transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, usługi komunikacyjne, mianowicie
elektroniczna transmisja danych i dokumentów pomiędzy
użytkownikami komputerów, usługi łączności elektronicznej
związane z autoryzacją kart kredytowych, usługi łączności
on-line, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, zapewnianie dostępu
do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, 42 analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu
ochrony danych, działalność badawczo-rozwojowa, projektowanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, badania techniczne z zakresu automatycznych systemów identyfikacyjnych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, internetowego i danych, opracowywanie i utrzymywanie oprogramowania do korzystania z bezpiecznej identyfikacji użytkownika, logowania i podpisu elektronicznego
na stronach internetowych, elektroniczne monitorowanie
identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, informacje i porady dotyczące projektowania, badań i rozwoju zabezpieczeń dokumentów identyfikacyjnych i tożsamości, opracowywanie i monitorowanie
systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, programowanie elektronicznych systemów kontroli, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji
mobilnych, projektowanie i opracowywanie procesów i technologii zabezpieczeń i ochrony przed nieautoryzowanym
kopiowaniem, fałszowaniem i podrabianiem dokumentów,
dokumentów identyfikacyjnych i tożsamości, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej,
rozwój rozwiązań oprogramowania komputerowego dla
dostawców usług internetowych, rozwój i utrzymanie oprogramowania do korzystania z bezpiecznej identyfikacji użytkownika, logowania i podpisu elektronicznego na stronach
internetowych szyfrowanie, świadczenie usług dotyczących
uwierzytelniania użytkowników przy użyciu biometrycznej
technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu
komputerowego, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji on-line, usługi bezpieczeństwa
komputerowego w postaci administrowania certyfikatami
cyfrowymi, usługi certyfikacji danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, usługi w zakresie uwierzytelniania,
platforma jako usługa [PaaS], oprogramowanie jako usługa
[SaaS], wynajmowanie serwerów WWW, wynajem czytników
dokumentów elektronicznych, 45 certyfikaty bezpieczeństwa do przygotowywania kart identyfikacyjnych, doradztwo w dziedzinie kradzieży danych i kradzieży tożsamości,
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, usługi elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa, usługi
rejestracyjne (prawne), usługi w zakresie potwierdzania i weryfikacji tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących
tożsamości osoby, uwierzytelnianie dokumentów prawnych,
zabezpieczenie dokumentów, zapewnienie uwierzytelnienia
osobistych informacji identyfikacyjnych, znakowanie dokumentów w celu ich zabezpieczenia, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie własności
intelektualnej, wynajem czytników dokumentów służących
potwierdzeniu tożsamości.
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513005
(220) 2020 05 01
SABABADY ROBERT, Piastów
(znak słowno-graficzny)
Firmaster

(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.15.01, 24.15.21, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 35 doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy.
513035
(220) 2020 05 04
POLSIL BIOPREPARATY IZABELA GUTORSKA
& TOMASZ SZANCIŁO SPÓŁKA JAWNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) MICROSILE
(510), (511) 1 preparaty bakteryjne, inne niż do celów medycznych i weterynaryjnych, dodatki biologiczne służące
do przekształcania roślin w pasze rolnicze, mieszanki koncentratów bakteryjnych jako dodatki do kiszonki [inne niż
do użytku medycznego lub weterynaryjnego], kultury mikroorganizmów stosowane w fermentacji kiszonki.
(210)
(731)

(210) 513037
(220) 2020 04 30
(731) SENA E. I N. GRZĄDKA SPÓŁKA JAWNA, Radom
(540) (znak słowny)
(540) sena
(510), (511) 3 detergenty do użytku domowego, detergenty
do samochodów, detergenty inne niż do celów medycznych i inne
niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty i inne substancje stosowane w praniu, preparaty do pielęgnacji tkanin, środki
wybielające, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do mycia naczyń, mydła, środki do mycia rąk, chusteczki nasączane preparatami i substancjami do czyszczenia i polerowania, chusteczki nasączane preparatami i substancjami
do czyszczenia i polerowania, impregnowane ściereczki do czyszczenia, kosmetyki samochodowe, w tym do czyszczenia, konserwacji, eksploatacji, polerowania, zapachowe, preparaty, środki myjące, czyszczące do pojazdów samochodowych oraz ich części, preparaty do czyszczenia i konserwacji felg, środki ścierne i polerskie,
kosmetyki samochodowe, kosmetyki do pielęgnacji i konserwacji
pojazdów samochodowych, preparaty i środki chemii samochodowej, mianowicie samochodowe preparaty do czyszczenia i polerowania, esencje, olejki i preparaty zapachowe, preparaty nabłyszczające do opon, środki i preparaty do konserwacji i czyszczenia
klimatyzacji do pojazdów, chusteczki nasączone preparatami
czyszczącymi do kokpitów i szyb, środki i preparaty do usuwania
rdzy, detergenty do samochodów, oleje czyszczące, szampony
do mycia samochodów, szampony z woskiem i ich koncentraty
do mycia pojazdów samochodowych, preparaty do czyszczenia
felg i tapicerek, w tym tapicerek skórzanych, mleczka i preparaty
do konserwacji tapicerek skórzanych, preparaty do czyszczenia
kokpitów samochodowych, preparaty do czyszczenia tworzyw
sztucznych pojazdów, preparaty do nabłyszczania oraz konserwacji wnętrza samochodu, preparaty i środki stosowane w myjkach
ciśnieniowych, aktywne pianki do zastosowania w myjkach ciśnieniowych, preparaty do polerowania, wosk do polerowania karoserii
pojazdów samochodowych, środki do nadawania połysku pojazdom samochodowym, płyn do mycia szyb, płyny do spryskiwaczy
szyb, preparaty i/lub płyny do usuwania insektów oraz zanieczyszczeń z elementów zewnętrznych pojazdów samochodowych,
chusteczki nasączone preparatami i/lub płynami do czyszczenia
elementów wewnętrznych w pojazdach samochodowych zawar-
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te w tej klasie, chusteczki nasączone preparatami/płynami do rąk
zawarte w tej klasie, preparaty nabłyszczające do opon, środki i preparaty do konserwacji i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi do kokpitów i szyb,
nawilżane chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami
kosmetycznymi, nasączone chusteczki do celów higienicznych
do rąk i skóry, spraye i środki zapachowe, środki czyszczące w aerozolu, środki i preparaty do usuwania rdzy, detergenty do pojazdów,
5 preparaty antybakteryjne, spraye, żele, mydła antybakteryjne,
chusteczki antybakteryjne, preparaty i artykuły medyczne antybakteryjne, preparaty biobójcze, antybakteryjne płyny do rąk, antybakteryjne środki do mycia rąk, preparaty i środki do dezynfekcji rąk:
substancje antybakteryjne do celów medycznych, antybakteryjne
środki do mycia twarzy, środki dezynfekujące do higieny lub do celów sanitarnych, antybakteryjne pieniące preparaty do mycia, antybakteryjne żele, płyny, preparaty na bazie alkoholu do odkażania
skóry, środki i preparaty do dezynfekcyjne i antyseptyczne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty i środki do odkażania,
preparaty i płyny biobójcze do dezynfekcji rąk i/lub różnych powierzchni, środki bakteriobójcze, środki pasożytobójcze, a także
do zwalczania insektów, szkodników, glonów, produkty biobójcze
do higieny ludzi, detergenty bakteriobójcze, detergenty do celów
medycznych, środki do oczyszczania powietrza, środki do odświeżania powietrza i/lub aromatyzowania powietrza, preparaty do dezynfekcji powietrza, apteczki pierwszej pomocy samochodowe
i przemysłowe, apteczki przenośne z wyposażeniem, apteczki
pierwszej pomocy wyposażone, 6 metalowe kanistry na paliwo,
linki z zamkiem lub szyfrem z metalu, kłódki z metalu, zamki z szyfrem z metalu, linki holownicze z metalu, 7 podnośniki samochodowe i motocyklowe, kompresory, odkurzacze samochodowe,
8 klucze do kół samochodowych, klucze jako narzędzia, narzędzia
ręczne do naprawy pojazdów, łopaty samochodowe, pompki
ręczne, pompki do pompowania opon pojazdów, 9 osłony głowy,
ochronne nakrycia głowy, osłony oczu, osłony na twarz, osłony
ochronne na twarz, osłony ochronne na twarz dla robotników,
ochronne okulary do uprawiania sportu, osłony na twarz, inne niż
do celów medycznych, osłony do okularów, okulary ochronne
do ochrony oczu, osłony boczne do okularów, ochraniacze na usta,
gogle ochronne, maski ochronne, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, filtry do masek
do oddychania, kombinezony ochronne przed zagrożeniami biologicznymi, jednorazowe kombinezony ochronne,kombinezony
ochronne zapewniające bezpieczeństwo, fartuchy ochronne,
ubrania ochronne, jednorazowa odzież ochronna, obuwie ochronne przeciw zagrożeniom biologicznym, przyrządy do pomiaru
temperatury, termometry, termometry cyfrowe, inne niż do celów
medycznych, przyłbice ochronne zabezpieczające twarz, jednorazowe rękawiczki lateksowe do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku laboratoryjnego,jednorazowe rękawiczki ochronne z tworzyw sztucznych, jednorazowe rękawiczki chroniące przed brudnymi lub szkodliwymi
substancjami i /lub powierzchniami, rękawiczki nitrylowe do zastosowań przemysłowych, respiratory do filtrowania powietrza, przetwornice prądu, alkoholomierze, kable samochodowe rozruchowe,
czujniki parkowania samochodu, konwertery samochodowe, prostowniki prądu, kompresory powietrzne do pojazdów, trójkąty
ostrzegawcze, odblaskowe kamizelki bezpieczeństwa, odblaski
do noszenia w celu zapobiegania wypadkom, rękawice ochronne
i robocze, gaśnice samochodowe, przemysłowe, domowe, kaski
ochronne dla kierowców, kaski dla rowerzystów, kaski motocyklowe, 10 ciśnieniomierze, cyfrowe aparaty elektroniczne do mierzenia ciśnienia krwi sfigmomanometry, termometry lekarskie, termometry do celów medycznych, osłony ochronne na twarz do użytku
medycznego, osłony ochronne na twarz do użytku dentystycznego, osłony ochronne na twarz do użytku weterynaryjnego, maski
higieniczne do osłony przed pyłem do celów medycznych, przezroczyste osłony na twarz do użytku przez personel medyczny,
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ochronne maski do sztucznego oddychania, rękawiczki ochronne
do celów weterynaryjnych, rękawiczki ochronne do celów medycznych, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, maski ochronne na nos do użytku medycznego, maski
ochronne na usta do użytku dentystycznego, rękawice ochronne
do stosowania przez pracowników medycznych, maski ochronne
do użytku przez pracowników stomatologii, maski ochronne
do użytku przez pracowników medycznych, ochronne maski
do oddychania wykonane z materiałów nietkanych do użytku medycznego, osłony ochronne na twarz do użytku przez pracowników stomatologii, czepki ochronne na włosy, w tym do noszenia
przez lekarzy, rękawice ochronne do stosowania przez pracowników medycznych, maski ochronne do użytku przez pracowników
medycznych, osłony ochronne na twarz do użytku dentystycznego, rękawice ochronne do użytku przez pracowników stomatologii,
rękawiczki nitrylowe w tym jednorazowe klasy medycznej, czepki
ochronne na włosy do noszenia przez weterynarzy, fartuchy do badania pacjentów, fartuchy chirurgiczne, odzież, nakrycia głowy
i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, jednorazowa
odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, lateksowe rękawiczki do użytku medycznego, jednorazowe rękawiczki do celów chirurgicznych i weterynaryjnych, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, lateksowe rękawiczki
do celów stomatologicznych, rękawiczki do badań do celów medycznych, filtry antybakteryjne z wymiennikiem ciepła do użytku
medycznego, kombinezony ochronne dla personelu medycznego, jednorazowe kombinezony ochronne medyczne, jednorazowe fartuchy medyczne, fartuchy medyczne, artykuły odzieży
ochronnej dla personelu medycznego, jednorazowe rękawiczki
z tworzyw sztucznych dla personelu medycznego i pacjentów,
11 latarki, żarówki samochodowe, filtry kurzu, filtry powietrza, filtry
do klimatyzacji, filtry do oczyszczania powietrza, filtry powietrza
do użytku domowego, filtry powietrza do instalacji przemysłowych, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry do użytku domowego i przemysłowego, odmrażacze do pojazdów,
w tym do szyb i zamków, 12 organizery samochodowe, foteliki
i podstawki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, uchwyty samochodowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, akcesoria samochodowe, w tym kołpaki na koła, łańcuchy na koła, rolety, żaluzje
i zasłonki samochodowe, pióra wycieraczek, uchwyty na narty,
uchwyty na rowery, sprzęt i urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, blokady antywłamaniowe do pojazdów, metalowe blokady
do haków holowniczych do pojazdów, antywłamaniowe blokady
do rowerów, boksy, bagażniki samochodowe, pompki, nożne samochodowe, akcesoria dekoracyjne na karoserie, akcesoria motocyklowe i rowerowe zawarte w tej klasie, pompki do rowerów, gumowe bieżniki opon, osłony do wózków dziecięcych, 20 kłódki
niemetalowe, kanistry, niemetalowe, regulowane foteliki nosidełka,
poduszki na szyję do podpierania głowy, 21 gumowe rękawiczki
do gospodarstwa domowego, rękawice do prac domowych: jednorazowe rękawiczki do prac domowych, nitrylowe rękawiczki
do użytku domowego, rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku domowego, skrobaczki samochodowe, szczotki i artykuły
do czyszczenia do samochodów, szczotko-skrobaczki do samochodów, gumowe zbieraki, ręczne, rękawice robocze, rękawice
do prac domowych, rękawice ogrodnicze, rękawice do mycia samochodów, gąbki czyszczące i artykuły do czyszczenia samochodu, szczotki samochodowe, ściągacze do wody z szyb, samochodowe, szczotki, szczotki do czyszczenia i/lub szorowania, wyroby
szczotkarskie, gąbki do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania,
polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, gąbki z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania,
nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, myjki do czyszczenia, myjki z gąbki obszytej tekstyliami z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia,
wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania,
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osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, ściereczki oraz szmatki do czyszczenia, jednorazowe ściereczki
i ścierki do czyszczenia i/lub usuwania kurzu i/lub odkażające lub
dezynfekujące różne powierzchnie, ścierki tekstylne z tworzyw
sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku domowego, 22 osłony przeciwkurzowe, tkanina
w formie osłony, zewnętrzne osłony przed słońcem wykonane
z materiałów tekstylnych, linki elastyczne do mocowania, pasy
do transportu ładunków niemetalowe, pasy napinające do transportu, pasy mocujące inne niż metalowe, pasy ładunkowe wykonane z lin, linki z zamkiem lub szyfrem niemetalowe, 27 dywaniki
i maty samochodowe gumowe z tworzyw sztucznych, tekstylne,
maty do siedzenia samochodowe koralikowe, welurowe, magnetyczne, maty bagażnikowe, 35 promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, przeprowadzanie sprzedaży wysyłkowej i/lub katalogowej, organizowanie sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą,
marketing handlowy inny niż sprzedaż, informacje na temat sprzedaży produktów, udzielanie informacji na temat sprzedaży handlowej, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej i/lub on-line, organizowanie
usług wynikających z umów z osobami trzecimi w zakresie handlu,
udostępnianie on-line materiałów reklamowych i promocyjnych
związanych ze sprzedażą produktów, pośrednictwo handlowe,
udostępnianie i dostarczanie informacji o produktach, w tym
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i/lub globalnej
sieci telekomunikacyjnej, usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej w tym za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, między innymi on-line następujących towarów: detergenty do użytku
domowego, detergenty do samochodów, detergenty inne niż
do celów medycznych i inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty i inne substancje stosowane w praniu, preparaty
do pielęgnacji tkanin, środki wybielające, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do mycia naczyń, mydła, środki do mycia rąk, chusteczki nasączane preparatami i substancjami do czyszczenia i polerowania, chusteczki nasączane preparatami i substancjami do czyszczenia i polerowania, impregnowane ściereczki do czyszczenia, kosmetyki samochodowe, w tym
do czyszczenia, konserwacji, eksploatacji, polerowania, zapachowe,
preparaty, środki myjące, czyszczące do pojazdów samochodowych oraz ich części, preparaty do czyszczenia i konserwacji felg,
środki ścierne i polerskie, kosmetyki samochodowe, kosmetyki
do pielęgnacji i konserwacji pojazdów samochodowych, preparaty
i środki chemii samochodowej, mianowicie samochodowe preparaty do czyszczenia i polerowania, esencje, olejki i preparaty zapachowe, preparaty nabłyszczające do opon, środki i preparaty
do konserwacji i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów, chusteczki
nasączone preparatami czyszczącymi do kokpitów i szyb, środki
i preparaty do usuwania rdzy, detergenty do samochodów, oleje
czyszczące, szampony do mycia samochodów, szampony z woskiem i ich koncentraty do mycia pojazdów samochodowych, preparaty do czyszczenia felg i tapicerek, w tym tapicerek skórzanych,
mleczka i preparaty do konserwacji tapicerek skórzanych, preparaty
do czyszczenia kokpitów samochodowych, preparaty do czyszczenia tworzyw sztucznych pojazdów, preparaty do nabłyszczania
oraz konserwacji wnętrza samochodu, preparaty i środki stosowane w myjkach ciśnieniowych, aktywne pianki do zastosowania
w myjkach ciśnieniowych, preparaty do polerowania, wosk do polerowania karoserii pojazdów samochodowych, środki do nadawania połysku pojazdom samochodowym, płyn do mycia szyb, płyny
do spryskiwaczy szyb, preparaty i/lub płyny do usuwania insektów
oraz zanieczyszczeń z elementów zewnętrznych pojazdów samochodowych, chusteczki nasączone preparatami i/lub płynami
do czyszczenia elementów wewnętrznych w pojazdach samochodowych zawarte w tej klasie, chusteczki nasączone preparatami/
płynami do rąk zawarte w tej klasie, preparaty nabłyszczające
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do opon, środki i preparaty do konserwacji i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi
do kokpitów i szyb, nawilżane chusteczki kosmetyczne, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, nasączone chusteczki do celów higienicznych do rąk i skóry, spraye i środki zapachowe, środki
czyszczące w aerozolu, środki i preparaty do usuwania rdzy, detergenty do pojazdów, preparaty antybakteryjne, spraye, żele, mydła
antybakteryjne, chusteczki antybakteryjne, preparaty i artykuły medyczne antybakteryjne, preparaty biobójcze, antybakteryjne płyny
do rąk, antybakteryjne środki do mycia rąk, preparaty i środki do dezynfekcji rąk: substancje antybakteryjne do celów medycznych,
antybakteryjne środki do mycia twarzy, środki dezynfekujące do higieny lub do celów sanitarnych, antybakteryjne pieniące preparaty
do mycia, antybakteryjne żele, płyny, preparaty na bazie alkoholu
do odkażania skóry, środki i preparaty do dezynfekcyjne i antyseptyczne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty i środki
do odkażania, preparaty i płyny biobójcze do dezynfekcji rąk i/lub
różnych powierzchni, środki bakteriobójcze, środki pasożytobójcze,
a także do zwalczania insektów, szkodników, glonów, produkty biobójcze do higieny ludzi, detergenty bakteriobójcze, detergenty
do celów medycznych, środki do oczyszczania powietrza, środki
do odświeżania powietrza i/lub aromatyzowania powietrza, preparaty do dezynfekcji powietrza, apteczki pierwszej pomocy samochodowe i przemysłowe, apteczki przenośne z wyposażeniem,
apteczki pierwszej pomocy wyposażone, metalowe kanistry
na paliwo, linki z zamkiem lub szyfrem z metalu, kłódki z metalu,
zamki z szyfrem z metalu, linki holownicze z metalu, podnośniki
samochodowe i motocyklowe, kompresory, odkurzacze samochodowe, klucze do kół samochodowych, klucze (narzędzia), narzędzia ręczne do naprawy pojazdów, łopaty samochodowe,
pompki ręczne, pompki do pompowania opon pojazdów, osłony
głowy, ochronne nakrycia głowy, osłony oczu, osłony na twarz,
osłony ochronne na twarz, osłony ochronne na twarz dla robotników, ochronne okulary do uprawiania sportu, osłony na twarz, inne
niż do celów medycznych, osłony do okularów, okulary ochronne
do ochrony oczu, osłony boczne do okularów, ochraniacze na usta,
gogle ochronne, maski ochronne, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, filtry do masek
do oddychania, kombinezony ochronne przed zagrożeniami biologicznymi, kombinezony ochronne dla personelu medycznego,
jednorazowe kombinezony ochronne, jednorazowe kombinezony
ochronne medyczne, kombinezony ochronne zapewniające bezpieczeństwo, fartuchy medyczne, jednorazowe fartuchy medyczne, fartuchy ochronne, ubrania ochronne, jednorazowa odzież
ochronna, obuwie ochronne przeciw zagrożeniom biologicznym,
przyrządy do pomiaru temperatury, termometry, termometry cyfrowe, inne niż do celów medycznych, przyłbice ochronne zabezpieczające twarz, artykuły odzieży ochronnej dla personelu medycznego, jednorazowe rękawiczki lateksowe do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku
laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych
dla personelu medycznego i pacjentów, jednorazowe rękawiczki
ochronne z tworzyw sztucznych, jednorazowe rękawiczki chroniące przed brudnymi lub szkodliwymi substancjami i /lub powierzchniami, rękawiczki nitrylowe do zastosowań przemysłowych, respiratory do filtrowania powietrza, przetwornice prądu, alkoholomierze,
kable samochodowe rozruchowe, czujniki parkowania samochodu, konwertery samochodowe, prostowniki prądu, kompresory
powietrzne do pojazdów, trójkąty ostrzegawcze, odblaskowe kamizelki bezpieczeństwa, odblaski do noszenia w celu zapobiegania
wypadkom, rękawice ochronne i robocze, gaśnice samochodowe,
przemysłowe, domowe, kaski ochronne dla kierowców, kaski dla
rowerzystów, kaski motocyklowe, ciśnieniomierze, cyfrowe aparaty
elektroniczne do mierzenia ciśnienia krwi- sfigmomanometry, termometry lekarskie, termometry do celów medycznych, osłony
ochronne na twarz do użytku medycznego, osłony ochronne
na twarz do użytku dentystycznego, osłony ochronne na twarz
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do użytku weterynaryjnego, maski higieniczne do osłony przed
pyłem do celów medycznych, przezroczyste osłony na twarz
do użytku przez personel medyczny, ochronne maski do sztucznego oddychania, rękawiczki ochronne do celów weterynaryjnych,
rękawiczki ochronne do celów medycznych, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, maski ochronne na nos
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku dentystycznego, rękawice ochronne do stosowania przez pracowników
medycznych, maski ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych, ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów
nietkanych do użytku medycznego, osłony ochronne na twarz
do użytku przez pracowników stomatologii, czepki ochronne
na włosy, w tym do noszenia przez lekarzy, rękawice ochronne
do stosowania przez pracowników medycznych, maski ochronne
do użytku przez pracowników medycznych, osłony ochronne
na twarz do użytku dentystycznego, rękawice ochronne do użytku
przez pracowników stomatologii, rękawiczki nitrylowe w tym jednorazowe klasy medycznej, czepki ochronne na włosy do noszenia
przez weterynarzy, fartuchy do badania pacjentów, fartuchy chirurgiczne, odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, jednorazowa odzież, nakrycia głowy i obuwie dla
personelu medycznego i pacjentów, lateksowe rękawiczki do użytku medycznego, jednorazowe rękawiczki do celów chirurgicznych
i weterynaryjnych, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, lateksowe rękawiczki do celów stomatologicznych, rękawiczki do badań do celów medycznych, filtry antybakteryjne z wymiennikiem ciepła do użytku medycznego, Latarki, żarówki samochodowe, filtry kurzu, filtry powietrza, filtry do klimatyzacji, filtry
do oczyszczania powietrza, filtry powietrza do użytku domowego,
filtry powietrza do instalacji przemysłowych, filtry powietrza
do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry do użytku domowego i przemysłowego, odmrażacze do pojazdów, w tym do szyb i zamków,
organizery samochodowe, foteliki i podstawki bezpieczeństwa dla
dzieci do pojazdów, uchwyty samochodowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, akcesoria samochodowe, w tym kołpaki na koła, łańcuchy na koła, rolety, żaluzje i zasłonki samochodowe, pióra wycieraczek, uchwyty na narty, uchwyty na rowery, sprzęt i urządzenia
antywłamaniowe do pojazdów, blokady antywłamaniowe do pojazdów, metalowe blokady do haków holowniczych do pojazdów,
antywłamaniowe blokady do rowerów, boksy (bagażniki) samochodowe, pompki nożne samochodowe, akcesoria dekoracyjne
na karoserie, akcesoria motocyklowe i rowerowe zawarte w tej klasie, pompki do rowerów, gumowe bieżniki opon, osłony do wózków dziecięcych, kłódki niemetalowe, kanistry, niemetalowe, regulowane foteliki nosidełka, poduszki na szyję do podpierania głowy,
gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice
do prac domowych: jednorazowe rękawiczki do prac domowych,
nitrylowe rękawiczki do użytku domowego, rękawiczki z tworzyw
sztucznych do użytku domowego, skrobaczki samochodowe,
szczotki i artykuły do czyszczenia do samochodów, szczotko-skrobaczki do samochodów, gumowe zbieraki, ręczne, rękawice robocze, rękawice do prac domowych, rękawice ogrodnicze, rękawice
do mycia samochodów, gąbki czyszczące i artykuły do czyszczenia
samochodu, szczotki samochodowe, ściągacze do wody z szyb,
samochodowe, szczotki, szczotki do czyszczenia i/lub szorowania,
wyroby szczotkarskie, gąbki do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody,
do utrzymywania czystości różnych powierzchni, gąbki z tworzyw
sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, myjki do czyszczenia, myjki
z gąbki obszytej tekstyliami z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, ściereczki oraz szmatki do czyszczenia, jednorazowe
ściereczki i ścierki do czyszczenia i/lub usuwania kurzu i/lub odkaża-
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jące lub dezynfekujące różne powierzchnie, ścierki tekstylne z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania,
polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, rękawiczki z tworzyw
sztucznych do użytku domowego, osłony przeciwkurzowe, tkanina w formie osłony, zewnętrzne osłony przed słońcem wykonane
z materiałów tekstylnych, linki elastyczne do mocowania, pasy
do transportu ładunków niemetalowe, pasy napinające do transportu, pasy mocujące inne niż metalowe, pasy ładunkowe wykonane z lin, linki z zamkiem lub szyfrem niemetalowe, dywaniki i maty
samochodowe gumowe z tworzyw sztucznych, tekstylne, maty
do siedzenia samochodowe koralikowe, welurowe, magnetyczne,
maty bagażnikowe, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług.
513042
(220) 2020 05 04
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eDO App
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 14.05.01, 14.05.02, 14.05.12, 26.11.03, 26.11.07,
26.11.12
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, biometryczne dokumenty tożsamości, biometryczne systemy kontroli dostępu,
elektroniczne etykiety identyfikacyjne i oznaczenia, elektroniczne znaczniki, karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty kodowane, mobilne aplikacje, oprogramowanie
do automatyzacji dokumentów, oprogramowanie do identyfikacji użytkownika, logowania i podpisu elektronicznego,
oprogramowanie do inteligentnych umów, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie komputerowe
[programy], oprogramowanie komputerowe do autoryzacji
dostępu do baz danych, oprogramowanie komputerowe
systemów biometrycznych do identyfikacji i potwierdzania tożsamości osób, oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji rozliczeniowych, programy do przetwarzania danych, programy komputerowe
do umożliwiania i kontroli dostępu, programy na smartfony, systemy identyfikacji biometrycznej, urządzenia i sprzęt
komputerowy, urządzenia i przyrządy do sprawdzania tożsamości, podpisu i identyfikacji, urządzenia do identyfikacji
biometrycznej, użytkowe programy komputerowe do pobrania, elektroniczne dokumenty tożsamości, publikacje
elektroniczne, do pobrania, urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, czytniki kart i dokumentów elektronicznych,
pokrowce i obudowy na smartfony, pokrowce i obudowy
na tablety, 35 aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badanie rynku, dostarczanie informacji marketingowej i biznesowej, gromadzenie i systematyzacja pisemnych
komunikatów i danych, gromadzenie informacji w rejestrach
komputerowych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, reklama, rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, skomputeryzowana weryfikacja danych, sporządzanie dokumentów, usługi w zakresie
rozliczeń, weryfikacja przetwarzania danych, zarządzanie
dokumentacją biznesową, zbieranie biznesowych danych
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statystycznych, badania w zakresie biznesu, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, komputerowe zarządzanie plikami, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 38 bezpieczna transmisja
danych, dźwięków lub obrazów, dostarczanie dokumentów
on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji
treści, przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, usługi łączności on-line, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych
elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu,
świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych, w tym usług wykorzystujących bezpieczny
kanał komunikacji, transmisja elektroniczna komunikatów
pisemnych, usługi komunikacyjne, mianowicie elektroniczna
transmisja danych i dokumentów pomiędzy użytkownikami
komputerów, usługi łączności elektronicznej związane z autoryzacją kart kredytowych, 42 analizowanie zagrożeń dla
bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych,
działalność badawczo - rozwojowa, projektowanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, badania techniczne z zakresu automatycznych systemów identyfikacyjnych,
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
internetowego i danych, opracowywanie i utrzymywanie
oprogramowania do korzystania z bezpiecznej identyfikacji
użytkownika, logowania i podpisu elektronicznego na stronach internetowych, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości
w internecie, informacje i porady dotyczące projektowania,
badań i rozwoju zabezpieczeń dokumentów identyfikacyjnych i tożsamości, opracowywanie i monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, programowanie elektronicznych systemów kontroli, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji
mobilnych, projektowanie i opracowywanie procesów i technologii zabezpieczeń i ochrony przed nieautoryzowanym
kopiowaniem, fałszowaniem i podrabianiem dokumentów,
dokumentów identyfikacyjnych i tożsamości, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej,
rozwój rozwiązań oprogramowania komputerowego dla
dostawców usług internetowych, rozwój i utrzymanie oprogramowania do korzystania z bezpiecznej identyfikacji użytkownika, logowania i podpisu elektronicznego na stronach
internetowych, szyfrowanie, świadczenie usług dotyczących
uwierzytelniania użytkowników przy użyciu biometrycznej
technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu
komputerowego, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji on-line, usługi bezpieczeństwa
komputerowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, usługi certyfikacji danych przekazywanych
za pomocą telekomunikacji, usługi w zakresie uwierzytelniania, platforma jako usługa [PaaS], oprogramowanie jako
usługa [SaaS], wynajmowanie serwerów www, wynajem
czytników dokumentów elektronicznych, 45 certyfikaty
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bezpieczeństwa do przygotowywania kart identyfikacyjnych, doradztwo w dziedzinie kradzieży danych i kradzieży
tożsamości, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, usługi
elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa,
usługi rejestracyjne (prawne), usługi w zakresie potwierdzania i weryfikacji tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby, uwierzytelnianie dokumentów
prawnych, zabezpieczenie dokumentów, zapewnienie uwierzytelnienia osobistych informacji identyfikacyjnych, znakowanie dokumentów w celu ich zabezpieczenia, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie
własności intelektualnej, wynajem czytników dokumentów
służących potwierdzeniu tożsamości.
513067
(220) 2020 05 04
PARTNER CONSUMER ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Your Partner in Business PARTNER Consumer
Electronics
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach oraz przez
Internet sprzętu elektronicznego, w tym radioodbiorników, telewizorów, sprzętu do odtwarzania muzyki, projektorów, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, w tym komputerów, tabletów, monitorów,
klawiatur, drukarek, kserokopiarek, routerów, kamer, myszek podkładek, pamięci USB, telefonów, telefonów komórkowych, zestawów głośnomówiących do telefonów,
akcesoriów do telefonów komórkowych, sprzętu i artykułów fotograficznych, ramek cyfrowych, nawigacji GPS,
wideo rejestratorów do samochodów, radioodtwarzaczy
samochodowych, akcesoriów do sprzętów elektronicznych, sprzętu komputerowego i sprzętu fotograficznego,
w tym kabli, przewodów, przedłużaczy, uchwytów mocujących, baterii, akumulatorków. ładowarek, obiektywów,
statywów, słuchawek, podkładek, programów komputerowych, gier komputerowych, sprzętu do grania w gry
komputerowe, w tym konsol, płyt CD i DVD, książek, urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego, w tym lodówek, zamrażarek, pralek, zmywarek, kuchenek, kuchenek
mikrofalowych, zlewozmywaków, czajników, opiekaczy,
tosterów, frytkownic i grillownic, parowarów, szybkowarów, gofrownic, krajalnic, maszynek do mielenia, maszyn
do wypieku chleba, sokowirówek i wyciskarek, mikserów
i robotów kuchennych, blenderów, ekspresów, młynków
do kawy, żelazek i stacji parowych, desek do prasowania,
suszarek, odkurzaczy, lokówek, prostownic, depilatorów,
trymerów, maszynek do golenia, szczoteczek do zębów,
sztućców, garnków i akcesoriów kuchennych, wag kuchennych i łazienkowych, ciśnieniomierzy i termometrów,
urządzeń wentylujących, w tym wentylatorów i klimatyzatorów, urządzeń grzewczych, urządzeń i artykułów
oświetleniowych, w tym lamp, reflektorów, kinkietów,
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żyrandoli, akcesoriów do urządzeń gospodarstwa domowego, w tym kabli, uchwytów mocujących, przewodów,
armatury kuchennej i łazienkowej, wyposażenia łazienek
w tym wanien, umywalek, sedesów, muszli, brodzików,
kabin prysznicowych, środków do czyszczenia i konserwacji, w tym artykułów elektronicznych, sprzętu gospodarstwa domowego, kuchni i łazienek, usługi sprzedaży
w sklepach oraz przez Internet kawy i herbaty, usługi
sprzedaży w sklepach oraz przez Internet sprzętu biurowego, artykułów biurowych, artykułów papierniczych,
artykułów piśmienniczych, usługi sprzedaży w sklepach
oraz przez Internet toreb, futerałów i pokrowców, w tym
toreb na sprzęt elektroniczny, fotograficzny, sprzedaż pudełek, sprzedaż opakowań plastikowych, metalowych,
z tkanin, usługi badania rynku, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, promocja sprzedaży, usługi reklamowe
i marketingowe.
(210) 513068
(220) 2020 05 04
(731) ŁANKIEWICZ ANDRZEJ, Zgierz
(540) (znak słowny)
(540) Złoty Skorpion
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, sztuczna biżuteria, biżuteria z metali, biżuteria z kamieni szlachetnych, diamenty,
kamienie półszlachetne i szlachetne, medaliony, obrączki,
ozdoby [biżuteria], perły, stopy metali szlachetnych, sztabki
metali szlachetnych, złoto nieprzetworzone lub kute, spinki
do mankietów, szpilki i spinki do krawatów, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi w zakresie zamówień on-line, reklama.
(210)
(731)
(540)
(540)

513072
(220) 2020 05 05
ZAŁĘSKA IZABELA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
ICAC International Conference on Aesthetic
Cosmetology

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji.
513080
(220) 2020 05 01
KOZIOŁ RENATA ELŻBIETA ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY AMIKUS, Jabłoń
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Płomyk AMIKUS UWAGA: używać
w pomieszczeniach w szkle, na zewnątrz w zniczach

Nr ZT27/2020

(531)

01.03.02, 01.15.11, 07.03.02, 13.01.01, 24.17.25, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 nieelektryczne znicze nagrobne, świece,
knoty, knoty do świec, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa zniczy.
513166
(220) 2020 05 05
HIGH FREQUENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HIGH FREQUENCY
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi reklamowe, analiza trendów marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych,
reklama i marketing, promowanie - reklama działalności
gospodarczej, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, 41 prowadzenie konferencji edukacyjnych,
prowadzenie konferencji biznesowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie konferencji.
(210)
(731)

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

513175
(220) 2020 05 07
BAR MARIA, Józefosław
(znak słowno-graficzny)
BODY BAR

(531)

07.03.02, 13.01.01, 01.03.02, 01.15.11, 24.17.25, 27.05.01,
25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 4 nieelektryczne znicze nagrobne, świece,
knoty, knoty do świec, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa zniczy.
513104
(220) 2020 05 01
KOZIOŁ RENATA ELŻBIETA ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY AMIKUS, Jabłoń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Płomyk AMIKUS UWAGA: używać
w pomieszczeniach w szkle, na zewnątrz w zniczach
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, higiena
i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody
dla ludzi.
(210) 513201
(220) 2020 05 07
(731) KUŹMA GRZEGORZ CHLEBOTEKA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Chleboteka
(510), (511) 30 brownie [ciastka czekoladowe], chrupiące
ciastka z kremem (profiterole), ciastka, ciastka (ciasto na -),
ciastka czekoladowe, ciastka herbaciane, ciastka migdałowe, ciastka na bazie drożdży piwnych, ciastka na patyku,
ciastka owsiane, ciastka owsiane spożywcze, ciastka ryżowe
[senbei], ciastka serowe, ciastka w polewie o smaku czekoladowym, ciastka z prosa, ciastka z prosa wiązanego cukrem
lub z ryżu prażonego (okoshi), ciastka z ryżu prasowanego
(mochi), ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasto
na ciastka, duńskie ciastka maślane, ciasto na ciastka (kruche),
gotowane na parze ciastka w stylu japońskim (mushi-gashi),
kandyzowane ciastka z prażonego ryżu, koreańskie tradycyjne cukierki i ciastka [hankwa], kruche ciastka (herbatniki),
kruche ciastka maślane częściowo oblane polewą o smaku
czekoladowym, kruche ciastka maślane częściowo oblane
czekoladą, kruche ciastka maślane w polewie o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową,
makaroniki (ciastka), miękkie zwijane ciastka z ubitego ryżu
[gyuhi], mieszanki na ciastka, mrożone ciasto na ciastka,
podłużne biszkopty [ciastka], rurki waflowe [ciastka], senbei
[ciastka ryżowe], senebei [ciastka ryżowe], słodkie ciastka
z prasowanego ryżu (mochi-gashi), smażone ciastka ryżowe
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[topokki], sopaipillas [smażone ciastka], suszone, słodzone
ciastka z mąki ryżowej (rakugan), taiyaki (japońskie ciastka
w kształcie ryby z różnymi nadzieniami), wyroby ciastkarskie
nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z makiem, wyroby ciastkarskie z owocami, bułki, wyroby piekarnicze zawierające owoce, wyroby piekarnicze zawierające kremy, gotowe przekąski na bazie zbóż, kanapki z kurczakiem, kanapki
z mięsem, kanapki zawierające mielona wołowinę, kanapki
tostowe opiekane, kanapki z filetem z ryby, paszteciki, pieczywo chrupkie, przekąski na bazie pszenicy, rogaliki, słodkie bułki, muffiny, zbożowe artykuły śniadaniowe, artykuły
spożywcze ze zbóż, chałka, chleb, chleb bez drożdży, chleb
bezglutenowy, chleb razowy, chleb wielozbożowy, chleb
żytni, chleb pszenny, chleb pszenno-żytni, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami piekarniczymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

rurgiczne, aparatura i instrumenty dentystyczne, przyrządy
do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, artykuły ortopedyczne, smoczki dziecięce, bandaże, poduszki do celów leczniczych, strzykawki do celów medycznych, aparaty i narzędzia
weterynaryjne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
[przyprawy], przyprawy, lód, produkty żywnościowe na bazie węglowodanów zawarte w tej klasie, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego na bazie produktów zawartych w klasie 30.
(210)
(731)
(540)
(540)

513240
(220) 2020 05 08
KRAWCZUN NATALIA MSG, Banino
(znak słowno-graficzny)
meso gyōza

513227
(220) 2020 05 08
BŁAŻEWICZ DOROTA SASSY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
sassy

(531) 27.05.01, 26.11.09
(510), (511) 35 usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.
513232
(220) 2020 05 08
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EsseAPTEO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
parafarmaceutyki, suplementy diety do celów leczniczych,
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety
do celów spożywczych zawarte w tej klasie, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki
gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, środki
dezynfekcyjne, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie,
aparaty i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, butelki dla niemowląt, aparatura i instrumenty chi(210)
(731)
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(531) 08.07.02, 02.09.08, 02.09.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barów i restauracji, restauracje oferujące dania na wynos, przygotowywanie
posiłków i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi kateringowe, oferowanie żywności
i napojów dla gości.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

513244
(220) 2020 05 09
BUCZKOWSKI WOJCIECH STALRENT, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
STALRENT

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.02,
26.11.06, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, metalowe szalunki do wykopów, metalowe
szalunki do betonu, metalowe, przenośne konstrukcje budowlane, konstrukcje stalowe, konstrukcje przenośne metalowe zwłaszcza do zabezpieczania wykopów, konstrukcje
metalowe budowlane, grodzice stalowe, grodziowy osprzęt
metalowy [inny niż do pojazdów], drobne wyroby metalowe,
artykuły metalowe do użytku w budownictwie, belki metalowe, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, metalowe
komponenty budowlane, metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstrukcję, metalowe panele ogrodze-
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niowe, metalowe podziałki [przegrody], metalowe ścianki
działowe, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe
pręty wzmacniające, metalowe profile, metalowe szkielety
budowlane, okucia stosowane w budownictwie, metalowe,
płyty metalowe, prefabrykaty budowlane z metalu, profile
metalowe, przegrody metalowe do budownictwa, stal konstrukcyjna, stalowe materiały budowlane, stal, pręty stalowe,
metalowe pręty zbrojeniowe, drut ze stali, łańcuchy stalowe,
liny stalowe, kątowniki stalowe, wyroby ze stali, rury i rurki
ze stali, modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety konstrukcji, kraty stalowe, okucia stalowe, wsporniki metalowe
dla budownictwa, ściany z metalu, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów:
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
metalowe szalunki do wykopów, metalowe szalunki do betonu, metalowe, przenośne konstrukcje budowlane, konstrukcje stalowe, konstrukcje przenośne metalowe zwłaszcza do zabezpieczania wykopów, konstrukcje metalowe
budowlane, grodzice stalowe, grodziowy osprzęt metalowy
[inny niż do pojazdów], drobne wyroby metalowe, artykuły
metalowe do użytku w budownictwie, belki metalowe, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, metalowe komponenty
budowlane, metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstrukcję, metalowe panele ogrodzeniowe, metalowe
podziałki [przegrody], metalowe ścianki działowe, metalowe
prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe pręty wzmacniające,
metalowe profile, metalowe szkielety budowlane, okucia stosowane w budownictwie, metalowe, płyty metalowe, prefabrykaty budowlane z metalu, profile metalowe, przegrody
metalowe do budownictwa, stal konstrukcyjna, stalowe materiały budowlane, stal, pręty stalowe, metalowe pręty zbrojeniowe, drut ze stali, łańcuchy stalowe, liny stalowe, kątowniki stalowe, wyroby ze stali, rury i rurki ze stali, modułowe,
prefabrykowane, stalowe szkielety konstrukcji, kraty stalowe,
okucia stalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, ściany z metalu, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi szalunkowe, naprawa sprzętu budowlanego, wypożyczanie narzędzi i sprzętu budowlanego
oraz konstrukcji przenośnych zwłaszcza do zabezpieczania
wykopów, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego,
budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu
szalunków przesuwnych i wznoszących, montaż szalunku
do betonowania, stawianie szalunków, wznoszenie szalunków do celów budowlanych i konstrukcyjnych, budowa stalowych wyrobów, prace budowlane w zakresie konstrukcji
stalowych, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych,
budowa konstrukcji stalowych na budynki, wynajem sprzętu
konstrukcyjnego i budowlanego, wynajem stalowych wież,
wynajem młotów, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane),
udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków,
udzielanie informacji budowlanych, informacja o najmie
sprzętu budowlanego, udzielanie informacji w związku
z wynajmem sprzętu budowlanego, udzielanie informacji
w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych.
513251
(220) 2020 05 11
Henan Xiaomuo Network Technology Co., Ltd.,
Zhengzhou, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT27/2020

(540) XOMO

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny,
koła szlifierskie [części maszyn], maszyny do cięcia kamienia,
młoty elektryczne, maszyny na sprężone powietrze, elektryczne urządzenia do spawania, maszyny do mycia [elektryczne], piły [maszyny], kosiarki do trawy [maszyny], 8 narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], tarcze szlifierskie [toczaki],
narzędzia ręczne, narzędzia ręczne, obsługiwane ręcznie,
narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, narzędzia skrawające [narzędzia
ręczne], śrubokręty, nieelektryczne, klucze [narzędzia], sztućce, sztylety, 9 miarki [przyrządy miernicze], urządzenia i przyrządy do ważenia, miary, miary stolarskie, poziomnice alkoholowe, baterie elektryczne, dalmierze [odległościomierze],
gniazdka elektryczne, maski ochronne, próbniki napięcia.
(210)
(731)
(540)
(540)

513283
(220) 2020 05 05
OMNIOXY SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
SMART O3

(531) 26.04.04, 24.13.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 ozonizatory [ozonatory], ozonizatory [nie do celów medycznych], urządzenia monitorujące obecność ozonu inne niż do celów medycznych, urządzenia jonizujące
nie do przetwarzania powietrza czy wody, 10 ozonatory
do użytku medycznego [ozonizatory], ozonizatory [ozonatory] do użytku medycznego, generatory ozonu do użytku
przy przeprowadzaniu terapii ozonem, urządzenia do monitorowania ozonu do użytku przy przeprowadzaniu terapii
ozonem, 11 jonizatory wody, komory jonizacyjne, urządzenia
do jonizacji powietrza, jonizatory do oczyszczania powietrza,
jonizatory wody do celów domowych, aparatura jonizacyjna
do uzdatniania powietrza, dysze jonizacyjne do uzdatniania
powietrza, urządzenia przyspieszonej jonizacji [do uzdatniania powietrza].
513294
(220) 2020 05 12
BELNIAK MAREK, SKIBA MICHAŁ BASS
SPÓŁKA CYWILNA, Mroków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BASS POLSKA GARDEN LINE
(210)
(731)

Nr ZT27/2020
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(531) 05.11.99, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne,
7 dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności,
maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych,
maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny
rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy,
roboty przemysłowe, urządzenia do przenoszenia i transportu, silniki, układy napędowe i części maszyn oraz urządzenia
sterujące do obsługi maszyn i silników, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, generatory prądu, maszyny do wytwarzania prądu, prąd (generatory -), prądnice,
roboty do użytku przemysłowego, roboty do zastosowania
w przemyśle, szczęki życia [nożyce ratunkowe z napędem
elektrycznym], zestawy generatorów elektrycznych, 8 ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów,
budowlane, do naprawy i konserwacji, ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych
i ratunkowych, broń sieczna i obuchowa, sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego.
513295
(220) 2020 05 12
BELNIAK MAREK, SKIBA MICHAŁ BASS
SPÓŁKA CYWILNA, Mroków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BASS POLSKA GARDEN LINE
(210)
(731)
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513296
(220) 2020 05 12
BELNIAK MAREK, SKIBA MICHAŁ BASS
SPÓŁKA CYWILNA, Mroków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BASS POLSKA HOME LINE
(210)
(731)

(531) 07.01.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia
szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, 8 ręcznie
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, podnośniki,
narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, broń sieczna i obuchowa, sztućce, noże kuchenne
i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, 21 artykuły dla
zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, artykuły
ogrodnicze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, przybory
kosmetyczne i toaletowe, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła
sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota
lub szkło, zawarte w tej klasie, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, wyposażenie placów
zabaw i wesołych miasteczek.
513297
(220) 2020 05 12
BELNIAK MAREK, SKIBA MICHAŁ BASS
SPÓŁKA CYWILNA, Mroków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BASS POLSKA DOMINATOR EDITION
(210)
(731)

(531) 18.01.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych
i ratunkowych, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla
przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory
i dmuchawy, roboty przemysłowe, urządzenia do przenoszenia i transportu, silniki, układy napędowe i części maszyn
oraz urządzenia sterujące do obsługi maszyn i silników, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, generatory
prądu, maszyny do wytwarzania prądu, prąd (generatory
-), prądnice, roboty do użytku przemysłowego, roboty
do zastosowania w przemyśle, szczęki życia [nożyce ratunkowe z napędem elektrycznym], zestawy generatorów
elektrycznych, 8 ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody
dla ludzi i zwierząt, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, broń sieczna
i obuchowa, sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia
do użytku kuchennego.

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych
i ratunkowych, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla
przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory
i dmuchawy, roboty przemysłowe, silniki, układy napędowe
i części maszyn oraz urządzenia sterujące do obsługi maszyn
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i silników, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, urządzenia do przenoszenia i transportu, generatory
prądu, generatory prądu, maszyny do wytwarzania prądu, roboty do użytku przemysłowego, prądnice, roboty
do zastosowania w przemyśle, szczęki życia- nożyce ratunkowe z napędem elektrycznym, zestawy generatorów
elektrycznych, 8 ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody
dla ludzi i zwierząt, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, broń sieczna
i obuchowa, sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia
do użytku kuchennego.
513331
(220) 2020 05 07
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 03.04.04, 29.01.01
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne,
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące
monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy na monety
do automatów sprzedających, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, maszyny
liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji
z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie
usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom
płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie,
usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów
z konta, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowe-
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go, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów
promocyjnych, analizy kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, zarządzanie relacjami z klientami,
zarządzanie programami lojalności klientów i programami
motywacyjnymi, zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, rekrutacja personelu, konsultacje
w zakresie rekrutacji personelu, usługi agencji pośrednictwa
pracy i rekrutacji pracowników, agencje zatrudnienia tymczasowego, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług,
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych,
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych,
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo,
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi
planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi,
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe,
leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna,
udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring
eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, informacje
finansowe, gromadzenie informacji finansowych, udzielanie
informacji finansowych, informacje finansowe dostarczane
za pomocą środków elektronicznych, elektroniczne usługi
windykacji należności, bankowość telefoniczna, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą
telefonu, telefoniczne udzielanie informacji odnośnie konta
bankowego, banki z dostępem bezpośrednim, w tym przez
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Internet lub telefon- home banking, ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, usługi w zakresie
majątku nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.
(210) 513332
(220) 2020 05 13
(731) TARGI KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) STOM-FIX
(510), (511) 35 prowadzenie i organizacja targów, giełd oraz
wystaw handlowych i reklamowych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia wystawienniczego, reklama i promocja
na rzecz osób trzecich, dekoracja stoisk wystawienniczych,
41 organizowanie oraz prowadzenie konferencji, seminariów,
organizowanie i administrowanie wystawami kulturalnymi
i edukacyjnymi.
513352
(220) 2020 05 13
ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLOMAT 24
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
konstrukcje przenośne metalowe, magazyny metalowe,
metalowe konstrukcje, modułowe konstrukcje metalowe,
systemy regałów [struktury] metalowe do magazynowania, 7 dystrybutory automatyczne, maszyny do przenoszenia [podnoszenia] ładunków, platformy do podnoszenia
do użytku z półkami do przechowywania, platformy obsługiwane maszynowo, podnoszące się ponad powierzchnię
ziemi i stosowane do celów magazynowych, mechanizmy
wind, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, automatyczne dystrybutory mebli, 9 nośniki do przechowywania
danych, nośniki danych do odczytu maszynowego z zapisanymi programami, nośniki informacji do odczytu maszynowego, nośniki informacji [elektryczne lub elektroniczne],
pamięci elektroniczne, programy do przetwarzania danych
zapisane na nośnikach danych do odczytu maszynowego,
urządzenia do przechowywania danych [elektryczne lub
elektroniczne], elektroniczne systemy kontrolne do maszyn, elektroniczne urządzenia do programowania, sprzęt
do przetwarzania danych, systemy przetwarzania danych,
terminale wprowadzania danych, urządzenia do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych, oprogramowanie do integracji segmentów kontroli, oprogramowanie
do sterowania procesami, oprogramowanie do sterowania
maszynami, oprogramowanie do synchronizacji baz danych,
oprogramowanie do zarządzania dużymi zbiorami danych,
oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz
danych, oprogramowanie logistyczne, oprogramowanie
systemowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania
systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, panele sterowania wind, 39 magazynowanie, magazynowanie i składowanie, magazynowanie towarów, magazynowanie towarów
w dużych ilościach, organizowanie składowania towarów,
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składowanie, składowanie towarów, składowanie towarów
w magazynach, towary (składowanie -), magazynowanie
mebli, składowanie mebli.
(210)
(731)
(540)
(540)

513368
(220) 2020 05 11
FUNDACJA ECCC, Lublin
(znak słowno-graficzny)
ECCC European Digital Competence Certificate

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 powielanie dokumentów, 41 informacja
o edukacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

513377
(220) 2020 05 13
ARENTEWICZ ALEKSANDER OTOROLETY, Piła
(znak słowno-graficzny)
OTOROLETY PRODUCENT ROLET WEWNĘTRZNYCH

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 rolety wewnętrzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

513383
(220) 2020 05 12
OSSOWSKI PATRYK MANA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
ekomana Niech EKO będzie z Tobą

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych,
woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, torby na zakupy
z tworzywa sztucznego, 18 sznurkowe siatki na zakupy, torby
na zakupy, tekstylne torby na zakupy, 21 przybory kuchenne
z silikonu, silikonowe pokrywki do żywności wielokrotnego
użytku, 22 torby do pakowania z materiałów tekstylnych,
woreczki z materiałów tekstylnych, torby z siatki do przechowywania, siatki i woreczki do prania, siatki z tworzyw
sztucznych poliestru do pakowania towarów, torby i worki
do pakowania i przechowywania, 35 sprzedaż detaliczna
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i hurtowa, w tym sprzedaż on-line, w zakresie toreb, siatek,
worków i woreczków do pakowania i przechowywania, siatek i woreczków do prania, siatek i toreb na zakupy oraz przyborów kuchennych z silikonu.
(210) 513398
(220) 2020 05 12
(731) HAWRYSZKO MARCIN, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 03.01.08
(510), (511) 25 odzież sportowa, codzienna, mundurowa, biznesowa, bielizna, nakrycia głowy, buty, akcesoria do
odzieży, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa odzieży, usługi menadżerskie dla sportowców, promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych.
513427
(220) 2020 05 14
ZESPÓŁ INNOWACYJNY PROMIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BIOSULFEX Pulpa siarkowa
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, chemiczne preparaty do wzbogacania gleby, środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż
grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki
owadobójcze, środki przeciw pasożytom], dodatki glebowe
[nawożenie], dodatki chemiczne do nawozów, 5 preparaty
grzybobójcze.
(210)
(731)

513462
(220) 2020 05 14
PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRNX X

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, barley wine [piwo],
bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, drinki
na bazie piwa, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowej, lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie
suszonych owoców, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
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napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące,
napoje gazowane (proszek do wytwarzania), 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 serwatkowe, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce
(bezalkoholowe napoje z soków), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, pomidory (sok) [napój], sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z), shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], soki,
soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady,
syropy do napojów, winogrona (moszcz), niesfermentowany.
woda [napoje], woda gazowana, woda gazowana (preparaty
do produkcji), woda litowa, woda mineralna [napoje], woda
selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ryżowy,
alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty),
alkoholowe (esencje), alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, destylowane napoje alkoholowe na bazie
zbóż, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne
niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie
wiśni], koktajle, likiery, miętowy (likier), miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, napoje alkoholowe zawierające owoce, piquette
[wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagające), whisky, wino, wódka, 35 doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, informacje
handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie i wyszukiwanie danych do baz danych, sondaże, rekrutacja personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, programy lojalnościowe, dobór personelu za pomocą metod psychotechniki,
organizowanie targów i wystaw handlowych, projektowanie
reklam, pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów, rekrutacja kadry menedżerskiej, testowanie kadry menedżerskiej
w celu selekcji personelu, prowadzenie informacji o firmach,
prowadzenie przedstawicielstw firm zagranicznych na Polskę,
prowadzenie delikatesów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających nabywcy wygodnie
oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym z artykułami
spożywczymi, z napojami, z wyrobami alkoholowymi, z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami i środkami czystości,
prowadzenie sklepów internetowych w branży spożywczej
oferujących produkty szybko zbywalne, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej artykułów spożywczych.
513464
(220) 2020 05 14
PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRNX X

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, barley wine [piwo],
bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy,
drinki na bazie piwa, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, napoje
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bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy,
napoje energetyzujące, napoje gazowane (proszek do wytwarzania), 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 serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój
imbirowy, orszada, owoce (bezalkoholowe napoje z soków),
owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, pomidory (sok) [napój], sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z), shandy [napój składający
się z piwa i lemoniady], soki, soki warzywne [napoje], sorbety
[napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz), niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda gazowana (preparaty do produkcji), woda litowa, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa,
woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty), alkoholowe (esencje),
alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify,
arak, brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, dżin, gorzkie
nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa,
gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy (likier), miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, napoje alkoholowe zawierające owoce, piquette [wino
z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole
i likiery wspomagające), whisky, wino, wódka, 35 doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, informacje handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie i wyszukiwanie danych do baz danych, sondaże, rekrutacja personelu,
pokazy towarów, promocja sprzedaży, programy lojalnościowe, dobór personelu za pomocą metod psychotechniki,
organizowanie targów i wystaw handlowych, projektowanie
reklam, pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów, rekrutacja kadry menedżerskiej, testowanie kadry
menedżerskiej w celu selekcji personelu, prowadzenie
informacji o firmach, prowadzenie przedstawicielstw firm
zagranicznych na Polskę, prowadzenie delikatesów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sklepie
wielobranżowym z artykułami spożywczymi, z napojami,
z wyrobami alkoholowymi, z wyrobami papierosowymi,
z kosmetykami i środkami czystości, prowadzenie sklepów internetowych w branży spożywczej oferujących
produkty szybko zbywalne, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów spożywczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

513467
(220) 2020 05 14
STAROWICZ JULIA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
Heli4you

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12, 18.05.01
(510), (511) 12 helikoptery, 39 transport helikopterowy.
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(210) 513469
(220) 2020 05 14
(731) STAROWICZ JULIA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Heli4you
(510), (511) 12 helikoptery, 39 transport helikopterowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

513475
(220) 2020 05 14
FAMILYPHARM RŻANEK SPÓŁKA JAWNA, Koluszki
(znak słowno-graficzny)
family pharm

(531)

26.01.01, 24.13.09, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.12,
26.11.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie
i sklepie internetowym z towarami: 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, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania
stosowane w chirurgii, 44 usługi w zakresie doradztwa
farmaceutycznego i udzielania porad.
(210)
(731)
(540)
(540)

513495
(220) 2020 05 15
GSU STOWARZYSZENIE UBEZPIECZONYCH, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
GSU
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(531) 05.03.06, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, reklama, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 organizowanie funduszy na cele dobroczynne, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w sprawach
finansowych, informacja o ubezpieczeniach, usługi ubezpieczeniowe, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nieruchomości), 41 doradztwo zawodowe, usługi związane ze sportem i kulturą.
(210) 513505
(220) 2020 05 15
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) VEGAJONEZ
(510), (511) 30 przyprawy smakowe na bazie roślin: sosy,
sosy zagęszczone, sosy sałatkowe do żywności, sosy sałatkowe (dressingi), sosy vegańskie, sosy podobne do majonezu
na bazie roślinnej.
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(531) 27.05.01, 26.01.03, 29.01.13
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, sztuczna biżuteria, biżuteria z metali, biżuteria z kamieni szlachetnych, diamenty,
kamienie półszlachetne i szlachetne, medaliony, obrączki,
ozdoby [biżuteria], perły, stopy metali szlachetnych, sztabki
metali szlachetnych, złoto nieprzetworzone lub kute, spinki
do mankietów, szpilki i spinki do krawatów, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi w zakresie zamówień on-line, reklama.
(210)
(731)
(540)
(540)

513635
(220) 2020 05 20
SPŁAWIŃSKI MICHAŁ WODNIK 29, Mysłowice
(znak słowno-graficzny)
Wodnik 29 2007

513541
(220) 2020 05 13
SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elizówka
(540) (znak słowny)
(540) ARALENS
(510), (511) 5 preparaty wspomagające prawidłowe widzenie, krople nawilżające do oczu.
(210)
(731)

(210) 513574
(220) 2020 05 17
(731) SKŁODOWSKI DAWID PAWEŁ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Lunares
(510), (511) 11 abażury do lamp, lampki elektryczne na choinki, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych, latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświetleniowe, nawilżacze powietrza, oświetlenie ogrodowe, oprawy oświetleniowe, oprawy
oświetleniowe ogrodowe, reflektory punktowe, reflektory
do lamp, rozpraszacz światła, rury oświetleniowe, światła
rowerowe, światła sufitowe, świecące numery na domy,
termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], urządzenia
chłodzące, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania podłogowego, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych
[LED], urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia
i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia zasilające
kotły grzewcze, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne do użytku osobistego, żarniki
do lamp elektrycznych, żarniki elektryczne do ogrzewania,
żarówki oświetleniowe, żyrandole.
(210)
(731)
(540)
(540)

513606
(220) 2020 05 18
ŁANKIEWICZ ANDRZEJ, Zgierz
(znak słowno-graficzny)
ZŁOTY SKORPION

(531)

24.01.05, 24.01.13, 24.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13,
26.11.03, 26.11.07, 26.11.08
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
edukacja, rozrywka i sport.
(210) 513638
(220) 2020 05 19
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SONOXEN
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze,
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń,
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego,
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie,
tran, leki uspokajające.
(210) 513639
(220) 2020 05 19
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ADAROSTIN
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki
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odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze,
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń,
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego,
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie,
tran, leki uspokajające.
(210) 513640
(220) 2020 05 19
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TUSSIFORTIN
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze,
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń,
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego,
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie,
tran, leki uspokajające.
(210) 513641
(220) 2020 05 19
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LEVOREX
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze,
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń,
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego,
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie,
tran, leki uspokajające.
(210) 513642
(220) 2020 05 19
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) FORKETAL
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze,
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń,
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego,
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie,
tran, leki uspokajające.
(210) 513644
(220) 2020 05 19
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RUPOCLAR
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze,
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń,
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego,
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie,
tran, leki uspokajające.
(210) 513645
(220) 2020 05 19
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IBUNID
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie,
leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze
do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody
mineralne do celów leczniczych, sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla celów leczniczych,
dietetyczne napoje przystosowane dla celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycznych, środki bakteriobójcze,
środki do leczenia oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy
do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran, leki uspokajające.
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513649
(220) 2020 05 19
WHITE LABEL CODERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WLC WhiteLabel Coders
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego,
nagrane lub do pobrania, programy komputerowe do pobrania, interfejsy komputerowe, 42 tworzenie platform
komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych dla osób trzecich, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, instalacja oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa
w dziedzinie technologii komputerowej.
513660
(220) 2020 05 20
LEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce
(540) (znak słowny)
(540) LEXPERT
(510), (511) 36 badania finansowe, agencje kredytowe, biura
kredytowe, ocena zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, sporządzanie raportów kredytowych, sprawdzania
zdolności kredytowej, usługi agencji kredytowych, usługi
w zakresie informacji kredytowej, usługi w zakresie oceny
zdolności kredytowej, usługi funduszu dobroczynnego,
usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, usługi
finansowania w celu sponsorowania firm, usługi filantropijne
w zakresie datków pieniężnych, usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, usługi
w zakresie sponsoringu finansowego, usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, zbieranie funduszy, zbiórki funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, analizy danych finansowych, analizy finansowo-ekonomiczne, doradcze usługi zarządzania finansowego, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące usług związanych
ze zwrotem pożyczek, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe dotyczące spadków, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń,
doradztwo finansowe dotyczące testamentów, doradztwo
finansowe w zakresie podatków, doradztwo w zakresie długów, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie podatków dochodowych, doradztwo
w zakresie podatków dochodowych [finansowe], doradztwo
związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, doradztwo związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, dostarczanie informacji finansowych
za pomocą komputerowej bazy danych, finansowe (doradztwo -), finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, finansowe (Informacje -), finansowe usługi doradcze i dotyczące
zarządzania, gromadzenie informacji finansowych, informacje finansowe, monitorowanie portfeli finansowych, monitorowanie wyników inwestycji, opracowania finansowe, porady w zakresie oceny finansowej, przetwarzanie informacji finansowych, świadczenie usług doradczych w zakresie długów o zagrożonej spłacie, usługi doradcze dotyczące kredytów, usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze dotyczące finansowania jednostek gospodarczych [corporate finance],
(210)
(731)
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usługi badawcze dotyczące inwestycji, usługi badawcze
w zakresie inwestycji finansowych, usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi doradcze [finansowe]
świadczone na rzecz likwidatorów szkód, usługi doradcze
[finansowe] w zakresie badania wypadków, usługi doradcze
finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi doradcze w zakresie spraw finansowych, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych,
usługi doradcze w zakresie finansów osobistych, usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem [finansowym], usługi
doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, usługi doradcze związane z inwestycjami, usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, usługi doradztwa finansowego na rzecz
przedsiębiorstw, usługi doradztwa finansowego na rzecz
osób fizycznych, usługi doradztwa i udzielania informacji finansowych, usługi doradztwa powierniczego, usługi doradztwa w zakresie udziałów, usługi doradztwa związane
z kredytem, usługi doradztwa związane z finansowaniem
robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury,
usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw, usługi finansowych baz danych, usługi informacji finansowej, usługi informacji i doradztwa finansowego, usługi informacji o rynkach
finansowych, usługi informacyjne w zakresie finansów, usługi
informacyjne związane z akcjami, usługi informacyjne związane z bankowością, usługi informacyjne związane z obligacjami, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, usługi konsultacyjne w zakresie inwestycji, usługi konsultingu finansowego, usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, usługi rejestracji
udziałów, usługi w zakresie badań ekonomiczno-finansowych, usługi w zakresie badań finansowych, usługi w zakresie badań i analiz finansowych, usługi w zakresie doradztwa
inwestycyjnego, usługi w zakresie doradztwa kredytowego,
usługi w zakresie informacji finansowej związane z rynkami
obligacji, usługi w zakresie informacji finansowych związane
z osobami fizycznymi, usługi w zakresie ocen finansowych,
usługi w zakresie wyszukiwania informacji finansowych, zapytania i konsultacje kredytowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeń na życie, doradztwo
związane z zawieraniem ubezpieczeń, regulowanie roszczeń
ubezpieczeniowych, rozliczanie roszczeń ubezpieczeniowych, rozstrzyganie roszczeń w zakresie ubezpieczeń, szacowanie strat, ubezpieczenia od wypadków samochodowych,
ubezpieczenie reasekuracyjne, udzielanie informacji związanych z uregulowaniem roszczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż na życie, udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń na życie, organizowanie oceny roszczeń
ubezpieczeniowych, uregulowanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż na życie, usługi biur rozwiązujących roszczenia, usługi gwarancyjne w zakresie ubezpieczeń osobistych od wypadków, usługi regulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeń w dziedzinie
lotnictwa, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń kredytowych, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń, usługi
w zakresie zawierania ubezpieczeń dla firm, usługi w zakresie
zawierania ubezpieczeń biznesowych, usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, wycena ładunków w celach ubezpieczeniowych, wycena roszczeń ubezpieczeniowych, wycena roszczeń z ubezpieczenia, wycena
ubezpieczeń przeciwpożarowych, wyceny dla celów ubezpieczeniowych, wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia,
wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych,
wyceny roszczeń ubezpieczeniowych dla własności osobistych, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, zarządzanie w zakresie regulacji roszczeń ubezpieczeniowych, zawie-
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ranie ubezpieczeń majątkowych, zawieranie ubezpieczeń
na opłacone z góry świadczenia prawne, zawieranie ubezpieczeń na opłaconą z góry opiekę zdrowotną, zawieranie
ubezpieczeń transportowych, zawieranie ubezpieczeń tranzytowych, zawieranie umów ubezpieczeniowych innych niż
na życie, pobieranie czynszu, agencje pobierania czynszów,
odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszów, wynajem nieruchomości i majątku, agencje
lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, biuro
wynajmu mieszkań, dzierżawa biur, dzierżawa budynków,
dzierżawa domów, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych,
dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], dzierżawa pomieszczeń sklepowych,
dzierżawa ziemi, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie
umów dzierżawy, organizowanie wynajmu nieruchomości,
udzielanie informacji w zakresie dzierżawy ziemi, udzielanie
informacji związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi
agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków,
usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości,
usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości,
usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem
domów i mieszkań, usługi wynajmu mieszkań, wynajem biur
do coworkingu, wynajem budynków, wynajem domów, wynajem domów do wynajęcia, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem
miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem
mieszkań, studio i pokoi, wynajem nieruchomości, wynajem
pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zarządzanie domami
czynszowymi, drewno [wycena na pniu -], finansowa wycena drewna na pniu, ocena i wycena nieruchomości, ocena
nieruchomości [wycena], oceny [wycena] dzieł sztuki, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), oszacowanie [wyceny] kosztowności, usługi w zakresie szacowania
i wycen mienia, usługi w zakresie wyceny własności intelektualnej, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi wyceny antyków [ocena], usługi wyceny mienia i majątku, usługi
wyceny nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, usługi wyceny produktów numizmatycznych, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena biżuterii
[przeprowadzanie wycen], wycena diamentów, wycena budynków, wycena diamentów, kamieni szlachetnych i metali
szlachetnych, wycena dóbr osobistych na rzecz innych, wycena drewna na pniu [usługi finansowe -], wycena dzieł sztuki, wycena dzieł sztuki [szacowanie], wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, wycena finansowa wełny,
wycena i oszacowanie wartości majątku, wycena jachtów,
wycena kamieni szlachetnych i półszlachetnych, wycena kamieni szlachetnych, wycena ładunków i towarów, wycena
majątku, wycena majątku ruchomego, wycena metali szlachetnych, wycena monet, wycena nieruchomości, wycena
nieruchomości [finansowa], wycena obrazów, wycena [oszacowanie] antyków, wycena [oszacowanie] znaczków, wycena
rzemiosła artystycznego, wycena urządzeń mechanicznych,
wycena używanych samochodów, wycena w kwestiach ma-
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jątku nieruchomego, wycena zbiorów numizmatycznych,
wycena znaczków, wycena związana z ekspertyzą budynków, wycena związana z projektowaniem budynków, wyceny finansowe nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, wyceny finansowe nieruchomości
posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, ubezpieczenia, windykacja, windykacja należności i odzysk długu,
windykacja należności i odzyskiwanie długów, skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, ściąganie należności i faktoring, usługi finansowania,
usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe,
administrowanie finansami, badanie wypłacalności finansowej, detaliczne usługi finansowe, dyskonto weksli, działalność finansowa, finansowanie centrów rekreacyjnych, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie kapitałem
własnym, finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, finansowanie nabycia, finansowanie należności na rachunkach, finansowanie opieki zdrowotnej, finansowanie organizacji
non profit, finansowanie podmiotów handlowych, finansowanie projektów budowlanych, finansowanie projektów, finansowanie projektów rozwojowych, finansowanie przedsiębiorstw gospodarczych, finansowanie przedsięwzięć biznesowych, finansowanie rozwoju produktów, finansowanie
towarów, finansowanie w zakresie kupna i sprzedaży przedsiębiorstw, finansowanie zakupów konsumenckich, finansowe usługi bankowe, finansowe usługi bankowe w zakresie
wypłacania środków pieniężnych, finansowe usługi bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych, finansowe
usługi związane z oszczędnościami, finansowe zarządzanie
emeryturami, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny
nieruchomości, nabycie i przeniesienie roszczeń pieniężnych, obsługa zleceń stałych, opieka finansowa, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, organizowanie akcji zbierania funduszy w celu wspomagania badań
i procedur medycznych na rzecz osób będących w potrzebie, organizowanie finansów dla firm, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, organizowanie transakcji finansowych, organizowanie ubezpieczenia kredytów,
osobiste usługi finansowe, oszczędności w depozycie, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, planowanie i zarządzanie finansowe, planowanie majątkowe [porządkowanie spraw finansowych], pomoc finansowa, powiernictwo,
powiernictwo środków pieniężnych, powiernictwo w zakresie terminowych kontraktów finansowych, powiernicy, pozyskiwanie finansowania dla filmów, pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych,
pozyskiwanie finansowania dla programów telewizyjnych,
pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, pozyskiwanie funduszy dla wynalazców, pozyskiwanie funduszy dla uniwersytetów, pozyskiwanie funduszy dla instytucji
badawczych, pozyskiwanie funduszy dla rządów, pozyskiwanie funduszy na wynalazki, pozyskiwanie funduszy na programy radiowe, pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie kapitału finansowego, programy oszczędnościowe dotyczące
opieki zdrowotnej, programy oszczędnościowe związane
ze zdrowiem, programy oszczędnościowe dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, prowadzenie spraw finansowych on-line, przedstawiciele zarządu powierniczego, rady powiernicze, skomputeryzowane usługi finansowe dla przedsiębiorstw handlu detalicznego, skomputeryzowane usługi finansowe, sponsorowanie działalności rozrywkowej, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, transakcje finansowe, udostępnianie i aranżowanie finansowania, udostępnianie i aranżowanie transakcji finansowych, ugoda z bankiem na przekro-
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czenie stanu konta, usługa zapewniania finansów dla przedsiębiorstw, usługi agencyjne w zakresie dodatkowych zabezpieczeń, usługi depozytowe, usługi finansowania dla zabezpieczania funduszy odnośnie przedsięwzięć, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz firm powstających i rozwijających się, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz firm, usługi finansowania kapitałem
wysokiego ryzyka na rzecz wynalazców, usługi finansowania
kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz instytucji badawczych,
usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz
uniwersytetów, usługi finansowania kapitałem wysokiego
ryzyka na rzecz podmiotów handlowych, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz organizacji non
profit, usługi finansowania przemysłowego, usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy dla przedsiębiorstw, usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi finansowania wyposażenia, usługi finansowania zakupu statków, usługi finansowania związane z opieką
położniczą, usługi finansowania związane z hotelami, usługi
finansowania związane z opieką dentystyczną, usługi finansowania związane z handlem, usługi finansowe, usługi finansowe dla podróżnych świadczone w nagłych wypadkach,
usługi finansowe dla spółek, usługi finansowe dotyczące
własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe dotyczące programów akcjonariatu prywatnego, usługi finansowe dotyczące udostępniania i strukturyzacji kapitału, usługi finansowe dotyczące finansowania transmitowania programów, usługi finansowe
świadczone za pomocą środków elektronicznych, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe
świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi finansowe świadczone przez Internet, usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi finansowe
związane z mieniem, usługi finansowe związane z oszczędzaniem, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi instytucji powierniczych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe,
usługi oceny ryzyka finansowego, usługi pośrednictwa finansowego, usługi zarządzania finansami świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi zarządzania finansowego
związane z instytucjami bankowymi, usługi zarządzania finansowego związane z instytucjami dentystycznymi, usługi
zarządzania finansowego związane z instytucjami dla rekonwalescentów, usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji opiekuńczych, usługi zarządzania finansowego związane z domami emerytalnymi, usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji medycznych, usługi zarządzania
emeryturami, usługi związane z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, usługi związane z oszczędnościami i pożyczkami, zabezpieczanie środków finansowych na zakup
nieruchomości, zapewnianie finansowania, zapewnianie finansowania handlu, zapewnianie finansowania wyposażenia, zapewnianie kapitału obrotowego, zapewnianie ochrony finansowej od ryzyka wymiany walut, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnianie
środków pieniężnych na zakup pojazdów silnikowych, zapewnienie finansowania w zakresie sprzedaży, zapewnienie
finansowania rozbudowy nieruchomości, zapewnienie finansowania dla firm, zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw, zapewnienie środków finansowych na nabycie
pojazdów, zarząd powierniczy, zarządzanie aktywami, zarządzanie aktywami finansowymi, zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, zarządzanie aktywami na rzecz osób
trzecich, zarządzanie finansami, zarządzanie finansami dla
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firm, zarządzanie finansami korporacyjnymi, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie finansowe projektami renowacji budynków, zarządzanie finansowe
projektami budowlanymi, zarządzanie finansowe programami członkowskimi, zarządzanie finansowe rachunkami pieniężnymi, zarządzanie finansowe rachunkami bieżącymi, zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, zarządzanie
finansowe udziałami w innych firmach, zarządzanie finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, zarządzanie finansowe związane z bankowością, zarządzanie funduszami korporacyjnymi, zarządzanie funduszami kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie funduszami typu private equity, zarządzanie kapitałem, zarządzanie kapitałem wysokiego ryzyka, zarządzanie majątkiem,
zarządzanie planami emerytalnymi, zarządzanie powiernicze, zarządzanie powiernicze inwestycjami, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie programami akcjonariatu prywatnego, zarządzanie zyskami zatrzymanymi,
zbieranie funduszy w celach finansowych, crowdfunding,
usługi zbierania funduszy za pośrednictwem strony crowfunding, 45 usługi prawne, audyty zgodności z prawem, audyty zgodności z przepisami, badania prawne, doradztwo
prawne, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, doradztwo w zakresie zarządzania prawami
autorskimi, doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z ochroną patentową, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, doradztwo związane z ochroną praw autorskich, doradztwo związane z ochroną oznaczeń geograficznych, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, doradztwo związane z rejestracją nazw domen, doradztwo
związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami
autorskimi, dostarczanie informacji prawnych, egzekucja testamentów, egzekwowanie praw do własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków towarowych, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, kompilacja
informacji prawnych, konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, licencjonowanie baz danych [usługi
prawne], licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi
prawne], licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], licencjonowanie materiałów
drukowanych [usługi prawne], licencjonowanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie oprogramowania
komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie patentów, licencjonowanie patentów i zastosowań patentowych
[usługi prawne], licencjonowanie postaci z kreskówek [usługi
prawne], licencjonowanie prac muzycznych [usługi prawne],
licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych i wideo
[usługi prawne], licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw
autorskich [usługi prawne], licencjonowanie praw własności
intelektualnej w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne],
licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie
znaków towarowych [usługi prawne], licencjonowanie praw
związanych z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne], licencjonowanie
praw związanych z produkcjami wideo [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi prawne],
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licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio
[usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne], licencjonowanie praw
związanych z wykorzystywaniem zdjęć [usługi prawne], licencjonowanie programów komputerowych, licencjonowanie programów radiowych i telewizyjnych [usługi prawne],
licencjonowanie przedstawień muzycznych, licencjonowanie systemów komunikacji bezprzewodowej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju
[usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie
zastosowań patentowych [usługi prawne], licencjonowanie
znaków towarowych [usługi prawne], mediacja [usługi prawne], mediacje, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], ochrona praw autorskich, ochrona własności intelektualnej, organizowanie świadczenia
usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, porady prawne w zakresie franchisingu, pośrednictwo w procedurach prawnych,
pośredniczenie w adopcji, prawne administrowanie licencjami, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem
praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące
praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze związane
z licencjonowaniem praw autorskich, profesjonalne usługi
doradcze dotyczące zagadnień prawnych, programy komputerowe (licencjonowanie -) [usługi prawne], przenoszenie
tytułu własności, przygotowywanie przepisów, przygotowywanie raportów prawnych z zakresu praw człowieka, przyznawanie licencji związanych z kopiowaniem programów
telewizji kablowej, rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej, rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników
w globalnej sieci komputerowej [usługi prawne], rejestrowanie nazw domen, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], rozstrzyganie spraw spornych, składanie wniosków o rejestrację wzorów, sporządzanie ekspertyz prawnych, sporządzanie protokołów sądowych, sprawdzanie standardów
i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, sprawy sporne (usługi pomocy w -), świadczenie usług
w zakresie badań prawnych, udostępnianie informacji
w dziedzinie własności intelektualnej, udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących usług
prawnych, udzielanie informacji na temat agencji licencjonujących prawa autorskie, udzielanie informacji na temat praw
własności przemysłowej, udzielanie informacji sądowych,
udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, udzielanie informacji związanej ze sprawami
prawnymi, udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie
z praw własności przemysłowej i praw autorskich, udzielanie
licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi agencji licencjonujących
prawa autorskie, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, usługi asystentów prawnych, usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, usługi biegłych sądowych, usługi dochodzeniowe związane
z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi doradcze w zakresie nazw
domen, usługi doradcze związane z rejestracją, usługi dorad-
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cze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne],
usługi doradcze związane z prawami autorskimi, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów i instytucji badawczych, usługi doradztwa w zakresie
własności intelektualnej dla wynalazców, usługi doradztwa
w zakresie własności intelektualnej w dziedzinie patentów
i zastosowań patentowych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, usługi informacyjne w zakresie
praw konsumenta, usługi informacyjne w zakresie standardów produkcyjnych, usługi kancelarii patentowych, usługi
komornicze (usługi prawne), usługi licencjonowania związane z publikacją muzyki, usługi licencjonowania związane
z produkcją towarów [usługi prawne], usługi licencjonowania
związane z prawami do przedstawień [usługi prawne], usługi
mediacyjne w sporach małżeńskich, usługi monitorowania
prawnego, usługi monitorowania znaków towarowych, usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa
prawnego, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi notarialne, usługi notariuszy, usługi organów nadających uprawnienia, usługi prawne dotyczące nabywania
własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji
znaków towarowych, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi prawne pro bono, usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w dziedzinie imigracji, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, usługi
prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów
związanych z prawami własności intelektualnej, usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania
i udzielania praw licencyjnych, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne
związane z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów,
usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji, usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi prawne związane
z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji
filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, usługi
prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw
do transmisji, usługi prawne związane z wykorzystywaniem
praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi prawne związane
z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz
wykorzystywaniem tych praw, usługi prawne związane
z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
usługi prawnicze związane z prawami do własności wakacyjnej, usługi radców prawnych, usługi rejestracyjne (prawne),
usługi rzeczników patentowych, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie
badań prawnych, usługi w zakresie doradztwa prawnego,
usługi w zakresie mediacji rozwodowej, usługi w zakresie
mediacji, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi w zakresie rejestracji firm, usługi w zakresie rejestracji nazw domen, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie
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wydawania licencji, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi związane
z ochroną własności przemysłowej, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], usługi związane
z własnością intelektualną, uwierzytelnianie dokumentów
prawnych, własność intelektualna (licencjonowanie -), wsparcie wspomagane komputerowo w zakresie sporów sądowych, wydawanie licencji na kopiowanie nadawanych programów telewizyjnych, wynajem nazw domen internetowych, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie
na rzecz osób trzecich [usługi prawne], zarządzanie patentami, zarządzanie prawami autorskimi twórców, zarządzanie
prawami autorskimi, zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób
trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie
własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi,
analiza odcisków palców, badanie przeszłości osób, dochodzenia dotyczące znęcania się nad zwierzętami, dochodzenia kryminalne, doradztwo kryminalistyczne do celów dochodzeń kryminalnych, informacje dotyczące lokalizacji zaginionych osób, namierzanie zbiegów, poszukiwanie osób zaginionych, potwierdzanie tożsamości, świadczenie usług
w zakresie sprawdzania przeszłości, usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych, usługi odnajdywania uciekinierów, usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, usługi
detektywistyczne, dochodzenia prowadzone przez detektywów, doradztwo w przypadku straty bliskiej osoby, doradztwo w sprawach małżeńskich, doradztwo w zakresie relacji
osobistych, dostarczanie obuwia osobom potrzebującym
[usługi charytatywne], dostarczanie odzieży dla osób w potrzebie [usługi charytatywne], mentorstwo [duchowe], opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, opieka nad
dziećmi pod nieobecność rodziców, opieka nad zwierzętami
domowymi [pod nieobecność właściciela], opieka zastępcza, opieka zastępcza nad dziećmi, pisanie prywatnych listów, świadczenie usług wsparcia emocjonalnego rodzinom,
świadczenie usług występowania w imieniu pacjentów szpitali i pacjentów znajdujących się w placówkach opieki długoterminowej, usługi agencji detektywistycznych, usługi doradcze w zakresie prewencji kryminalnej, usługi genealogiczne, usługi konsultacyjne w zakresie prewencji kryminalnej,
usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on-line za pomocą aplikacji
mobilnych do pobrania, usługi w zakresie opieki, usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod nieobecność rodziców, wsparcie w żałobie, usługi lobbystyczne, inne niż w celach handlowych, usługi w zakresie lobbingu politycznego, analizy kryminalistyczne nagrań wideo z monitoringu do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, doradztwo w dziedzinie
kradzieży danych i kradzieży tożsamości, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
miejsca pracy, doradztwo w zakresie norm bezpieczeństwa
w pracy, śledztwa powypadkowe, sprawozdania z wypadków, świadczenie usług rekonesansu i nadzoru, tropienie kradzionych pojazdów, usługi badania wariografem, usługi
w zakresie prześwietlania i weryfikacji życiorysów, usługi weryfikacji danych przed zatrudnieniem, usługi wykrywania
oszustw w dziedzinie ubezpieczeń zdrowotnych, znakowanie dokumentów w celu ich zabezpieczenia, usługi w zakresie odcisków palców.
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513664
(220) 2020 05 20
PIEPRZYK FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawicz; MOC JAKOŚĆ ZYSK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowizna; PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
ALICJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębno Polskie;
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PIEPRZYK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rawicz; PIEPRZYK ANTONI PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE PIEPRZYK, Dębno Polskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA PIEPRZYK
(210)
(731)

(531)

26.01.11, 26.01.18, 26.07.11, 26.07.99, 27.05.01, 27.05.05,
26.11.06, 29.01.14
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do paliwa silnikowego,
preparaty do oszczędzania paliwa, 4 paliwo silnikowe, paliwo
biodiesel, paliwo do pojazdów mechanicznych, paliwo gazowe, dodatki niechemiczne do paliwa silnikowego, oleje silnikowe, oleje samochodowe, 6 pojemniki metalowe na paliwo ciekłe, 7 dystrybutory paliw dla stacji benzynowych,
konwertory paliwa do silników spalinowych, oszczędzacze
paliwa do silników spalinowych, 20 pojemniki niemetalowe
na paliwa płynne, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w zakresie dodatków chemicznych do paliwa silnikowego,
preparatów do oszczędzania paliwa, paliw silnikowych, paliwa biodiesel, paliw do pojazdów mechanicznych, paliwa gazowego, dodatków niechemicznych do paliwa silnikowego,
olejów silnikowych, olejów samochodowych, pojemników
metalowych na paliwo ciekłe, pojemników niemetalowych
na paliwa płynne, 37 usługi stacji obsługi pojazdów, usługi
myjni pojazdów.
(551) wspólne prawo ochronne
513674
(220) 2020 05 19
KWIATKOWSKI JACEK PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE JAR-JAN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JAR-JAN
(510), (511) 39 zbiór odpadów, transport odpadów, składowanie odpadów, usuwanie odpadów, gromadzenie odpadów, usługi wywozu odpadów, zbieranie odpadów komercyjnych, zbieranie odpadów domowych, zbieranie kontenerów na odpady, transport odpadów na wysypiska, transport i przechowywanie odpadów, wynajem pojemników
do przechowywania odpadów, wynajmowanie pojemników
do transportu odpadów, zbieranie pojemników na materiały
odpadowe, obsługa w zakresie gospodarowania odpadkami,
zbieranie śmieci, zabieranie śmieci.
(210)
(731)

Nr ZT27/2020
(210)
(731)
(540)
(540)
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513678
(220) 2020 05 19
PASEK WOJCIECH MASCHIOPOL, Brzozowo
(znak słowno-graficzny)
FIO FERTILE INNOVATION ORGANIC

(531) 05.03.13, 05.03.20, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy, dodatki glebowe, materiały włókniste
do użytku jako nawóz, mieszanki nawozów, mieszanki nawozów o spowolnionym uwalnianiu, mulcz do wzbogacania
gleby jako nawóz, nawóz do liści stosowany na roślinach
uprawnych w okresie obciążenia, nawóz naturalny, nawóz
w formie stałej, preparaty do nawożenie gleby, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości chloru, nawozy biologiczne,
nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion, nawozy
dla rolnictwa, nawozy do gleb, nawozy do trawy, nawozy
mieszane, nawozy naturalne, nawozy organiczne, nawozy
użyźniające glebę, nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, nawozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy złożone, płynne nawozy, preparaty do nawożenia, preparaty
do nawożenia gleby, substancje odżywcze w płynnej formie do użytku w rolnictwie, ziarno słodownicze jako nawóz,
mulcz do wzbogacania gleby do użytku w rolnictwie, nawozy do gleby, organiczne pozostałości pofermentacyjne jako
nawóz, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących
towarów: nawozy, dodatki glebowe, materiały włókniste
do użytku jako nawóz, mieszanki nawozów, mieszanki nawozów o spowolnionym uwalnianiu, mulcz do wzbogacania gleby jako nawóz, nawóz do liści stosowany na roślinach
uprawnych w okresie obciążenia, nawóz naturalny, nawóz
w formie stałej, preparaty do nawożenie gleby, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości chloru, nawozy biologiczne,
nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion, nawozy
dla rolnictwa, nawozy do gleb, nawozy do trawy, nawozy
mieszane, nawozy naturalne, nawozy organiczne, nawozy
użyźniające glebę, nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, nawozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy złożone, płynne nawozy, preparaty do nawożenia, preparaty
do nawożenia gleby, substancje odżywcze w płynnej formie do użytku w rolnictwie, ziarno słodownicze jako nawóz,
mulcz do wzbogacania gleby do użytku w rolnictwie, nawozy do gleby, organiczne pozostałości pofermentacyjne jako
nawóz.
513679
(220) 2020 05 19
TREBENDA TOMASZ FRANCISZEK SKLEP
INTERNETOWY Z MARKĄ ODZIEŻOWĄ PROPATRIA,
Załuż
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROPATRIA
(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 23.01.01, 26.11.03, 26.11.06,
29.01.12
(510), (511) 18 plecaki, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, małe plecaki, plecaki wycieczkowe, plecaki sportowe, plecaki dla wędrowników, torby, torby przenośne, torby uniwersalne, torby wodoodporne, torby na ramię, torby na książki,
saszetki biodrowe, saszetki na przybory toaletowe, 25 odzież,
odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, swetry, odzież
wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dzieci,
koszulki, bluzy, bluzy z kapturem, koszule, kurtki, T-shirty, bluzki, spodnie, odzież sportowa, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: odzież, odzież damska, odzież
męska, odzież dziecięca, swetry, odzież wierzchnia dla kobiet
i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dzieci, koszulki, bluzy, bluzy z kapturem, koszule, kurtki, T-shirty, bluzki, spodnie, odzież
sportowa, plecaki, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie,
małe plecaki, plecaki wycieczkowe, plecaki sportowe, plecaki
dla wędrowników, torby, torby przenośne, torby uniwersalne,
torby wodoodporne, torby na ramię, torby na książki, saszetki
biodrowe, saszetki na przybory toaletowe.
513685
(220) 2020 05 21
PRIVATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) 4Fly
(510), (511) 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników.
(210)
(731)

513688
(220) 2020 05 21
POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GoudenKorrel

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa.
513696
(220) 2020 05 20
ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)
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(531)

01.15.15, 02.09.14, 02.09.15, 24.01.05, 24.01.08, 26.11.03,
26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty czyszczące i myjące, 5 środki
i preparaty do dezynfekcji skóry, środki odkażające do skóry.
(210)
(731)
(540)
(540)

513701
(220) 2020 05 21
SABARAŃSKI PAWEŁ, Jabłonna
(znak słowno-graficzny)
GRAIL CUT

układów hamulcowych, amortyzatorów, układów kierowniczych i zawieszenia, tablic rejestracyjnych i reflektorów
do pojazdów, naprawa, regulacja i instalacja akumulatorów,
przewodów, generatorów i alternatorów samochodowych,
zaworów i układów odprowadzania gazów ze skrzyni korbowej, usługi w zakresie zakładania, wyważania, pompowania
i naprawy ogumienia, naprawa szyb przednich i nadwozi
do pojazdów, naprawa, regulowanie i instalowanie systemu
klimatyzacji, usługi wymiany oleju i smarowania, utrzymanie,
instalacja, konserwacja i naprawa układów redukcji spalin,
zakładanie tablic rejestracyjnych do pojazdów lądowych,
usługi stacji obsługi pojazdów, usługi warsztatów naprawy
pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 13.01.25, 25.07.20, 07.01.18
(510), (511) 44 salony fryzjerskie, salony piękności, manicure,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi wizażu.
513709
(220) 2020 05 21
WOJDYNA RADOSŁAW AUTOEKSPERT, Radziejowice
Parcel
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTOEKSPERT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.01.05, 24.07.03, 25.07.01, 25.07.04
(510), (511) 37 usługi w zakresie naprawy, utrzymania (konserwacji), instalacji i czyszczenia pojazdów, mycie, woskowanie, polerowanie i czyszczenie pojazdów lądowych, malowanie pojazdów lądowych, bieżnikowanie, gumowanie,
naprawa i wulkanizacja opon, zabezpieczenia antykorozyjne do pojazdów silnikowych, pomoc (naprawa pojazdów)
w razie awarii pojazdów lądowych, naprawa urządzeń elektrycznych, przyrządów nawigacyjnych, udzielanie za pośrednictwem Internetu informacji dotyczących usług w zakresie
utrzymania i naprawy pojazdów lądowych, usługi w zakresie zajmowania się naprawą i utrzymaniem (konserwacją)
pojazdów na rzecz innych osób, naprawa, regulacja i instalacja podzespołów układów wydechowych, podzespołów
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513718
(220) 2020 05 21
MICHALSKI KAMIL MICHALSKI CAR SERVICE, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
OPONYPROFI.PL

(531) 24.17.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlowe on-line, w ramach których
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, 37 konserwacja i naprawa pojazdów, konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych,
konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, 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 silników pojazdów mechanicznych, naprawa i konserwacja układów chłodzenia w pojazdach mechanicznych, naprawa lub
konserwacja dwukołowych pojazdów silnikowych, naprawa
układów hamulcowych do pojazdów, naprawa układów zawieszenia do pojazdów, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów.
(210) 513719
(220) 2020 05 21
(731) MICHALSKI KAMIL MICHALSKI CAR SERVICE, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) oponyprofi.pl
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, koła i opony oraz
gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, koła, opony i gąsienicowy układ bieżny, łańcuchy antypoślizgowe na opony,
opony, części hamulcowe do samochodów, 35 usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem
Internetu, 37 konserwacja i naprawa opon, usługi w zakresie
montażu opon, naprawa opon, wulkanizacja opon [naprawa], wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], zakładanie i naprawa opon do pojazdów, konserwacja i naprawa
pojazdów, konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych
do transportu pasażerów, konserwacja i naprawy pojazdów
silnikowych, konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, konserwacja pojazdów, konserwacja pojazdów mechanicznych, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, naprawa
i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników do nich,
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naprawa i konserwacja pojazdów transportu publicznego,
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części
oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich części,
naprawa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych,
naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych, naprawa lub konserwacja dwukołowych pojazdów silnikowych,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
dwukołowych pojazdów mechanicznych.
513793
(220) 2020 05 21
GATE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) aster
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania] służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni ASG i broni paintballowej, aplikacje mobilne
służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni
ASG i broni paintballowej, układy elektroniczne używane
w broni ASG i broni paintballowej, elektryczne urządzenia
optyczno-sterujące używane w broni ASG i broni paintballowej, wyświetlacze elektroniczne używane w broni ASG
i broni paintballowej, półprzewodniki używane w broni ASG i broni paintballowej, płytki drukowane używane
w broni ASG i broni paintballowej, płytki dla układów scalonych używane w broni ASG i broni paintballowej, układy
elektroniczne używane w broni ASG i broni paintballowej,
28 broń zabawkowa, modele będące zabawkami, pneumatyczne pistolety [zabawki], sterowniki do zabawek, broń
paintballowa [artykuły sportowe], broń airsoftowa w postaci replik broni palnej o napędzie gazowym (pneumatycznym), elektrycznym lub sprężynowym [artykuły sportowe],
akcesoria, osprzęt, części zamienne do broni broni ASG oraz
broni paintballowej.
(210)
(731)

513794
(220) 2020 05 21
GATE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) gate
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania] służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni ASG i broni paintballowej, aplikacje mobilne
służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni
ASG i broni paintballowej, układy elektroniczne używane
w broni ASG i broni paintballowej, elektryczne urządzenia
optyczno-sterujące używane w broni ASG i broni paintballowej, wyświetlacze elektroniczne używane w broni ASG
i broni paintballowej, półprzewodniki używane w broni ASG i broni paintballowej, płytki drukowane używane
w broni ASG i broni paintballowej, płytki dla układów scalonych używane w broni ASG i broni paintballowej, układy
elektroniczne używane w broni ASG i broni paintballowej,
symulatory broni, symulatory do symulacji obsługi broni,
symulatory do trenowania personelu w zakresie użytkowania broni palnej, symulatory do szkolenia operatorów w sterowaniu zespołami współdziałających jednostek sprzętu
bojowego, symulatory ruchu do wirtualnej rzeczywistości,
oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej, oprogramowanie gier
rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie do gier z rzeczywistością rozszerzoną, sprzęt z zakresu rzeczywistości

(210)
(731)
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wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości rozszerzonej, pobieralne gry komputerowe takie jak: symulatory pola walki,
symulatory sportów strzeleckich, gry o tematyce militarnej,
gry komputerowe na nośnikach elektronicznych takie jak:
symulatory pola walki, symulatory sportów strzeleckich, gry
o tematyce militarnej, 28 broń zabawkowa, modele będące
zabawkami, pneumatyczne pistolety [zabawki], sterowniki
do zabawek, broń paintballowa [artykuły sportowe], broń
airsoftowa w postaci replik broni palnej o napędzie gazowym (pneumatycznym), elektrycznym lub sprężynowym
[artykuły sportowe], akcesoria, osprzęt, części zamienne
do broni broni ASG oraz broni paintballowej.
513795
(220) 2020 04 29
WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OPOWIEM CI MAMO
(510), (511) 28 elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektroniczne zabawki do nauki, elektroniczne urządzenia do gier
edukacyjnych dla dzieci, elektroniczne gry planszowe, edukacyjne gry elektroniczne, zabawki, zabawki edukacyjne,
zabawki drewniane, zabawki pluszowe, zabawki do rysowania, gry, gry planszowe, gry quizowe, gry - łamigłówki, gry
memory [gry pamięciowe], gry karciane, artykuły do zabawy
dla dzieci, figurki do zabawy, gry-łamigłówki logiczne, klocki
do zabawy, maskotki, maty do zabawy zawierające zabawki
dla niemowląt, maty do zabawy z zabawkami dla niemowląt,
maty z zabawkami dla niemowląt, misie pluszowe, pluszowe
zabawki, puzzle, układanki [puzzle], zabawki dla niemowląt,
zabawki dla dzieci, zabawki inteligentne, zabawki na baterie,
zabawki mechaniczne, lalki do zabawy, postacie z bajek fantasy [zabawki].
(210)
(731)

(210) 513809
(220) 2020 05 23
(731) GRALAK TOMASZ, Mrozów
(540) (znak słowny)
(540) Family Divers
(510), (511) 35 usługi sprzedaży sprzętu i akcesoriów do nurkowania, odzieży i akcesoriów dla nurków, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport,
nauka nurkowania, usługi szkoleniowe w zakresie nurkowania, wynajem sprzętu do nurkowania, organizowanie imprez
integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie
wyjazdów nurkowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

513819
(220) 2020 05 24
AFTER SPÓŁKA JAWNA IWANICKI, KITA, Mysłowice
(znak słowno-graficzny)
AFTER

(531) 26.04.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 natryski, prysznice, prysznice górne [deszczownice], prysznice [natryski], prysznice ręczne, przenośne prysznice, kabiny natryskowe, kabiny natryskowe, miski
klozetowe, krany, odpływy wody [krany], krany do wody,
krany do umywalek, krany do bidetów, krany bezdotykowe,
krany automatyczne, Instalacje i aparatura sanitarna, toalety, umywalki [części instalacji sanitarnych], wanny, baterie
do umywalek, baterie do wanien, 19 boazeria niemetalowa,
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boazerie, bramy niemetalowe, drzwi niemetalowe, futryny
do drzwi (nie z metalu), ościeżnice drzwiowe niemetalowe,
niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki ścienne, ceramiczne pokrycia podłogowe, deski podłogowe,
drewniane laminowane płyty wiórowe, drewniane parkiety
fornirowane, drewniane płytki podłogowe, drewniane płyty
wiórowe, drewniane podłogi parkietowe, drewniane pokrycia podłogowe, laminowane panele parkietowe, listwy boazeryjne - niemetalowe, listwy budowlane - niemetalowe,
listwy dekoracyjne - niemetalowe, listwy przypodłogowe
niemetalowe, listwy podłogowe, niemetalowe, listwy niemetalowe, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe
panele ścienne, płytki ceramiczne, podłogi laminowane,
niemetalowe, zaprawy budowlane, 37 usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, montaż podłóg drewnianych, montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych.
(210) 513833
(220) 2020 05 22
(731) JELIŃSKA URSZULA, Plewiska
(540) (znak słowny)
(540) nature queen
(510), (511) 3 naturalne kosmetyki i organiczne surowce
kosmetyczne w tym: olejki do celów kosmetycznych, glinki
kosmetyczne, olejki eteryczne, masło kosmetyczne, balsamy
kosmetyczne, mydła, żele kosmetyczne oraz odżywki, balsamy, emulsje, żele do pielęgnacji włosów.
513844
(220) 2020 05 22
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOTAL-SEPT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.02, 27.05.17
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, produkty
kosmetyczne zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów medycznych, kosmetyki zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów medycznych,
produkty kosmetyczne zawierające środki antyseptyczne
i dezynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych, kosmetyki
zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych, kosmetyki w postaci: maści, żelów,
kremów, płynów, kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów,
toników, olejków eterycznych - zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych i medycznych, toaletowe środki sanitarne, mydła antyseptyczne
nie do celów medycznych i farmaceutycznych, 5 produkty
farmaceutyczne, leki, suplementy diety, wyroby medyczne
w postaci: maści, żelów, kremów, płynów, kropli, aerozoli,
mleczka, tłuszczów, olejów, toników, olejków eterycznych
- zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, środki
antyseptyczne i dezynfekcyjne, produkty zawierające środki
antyseptyczne i dezynfekcyjne, produkty w postaci: maści,
żelów, kremów, płynów, kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów,
olejów, toników, olejków eterycznych - zawierające środki
antyseptyczne i dezynfekcyjne, mydła antyseptyczne, mydła
w postaci żeli o właściwościach antyseptycznych, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, substancje
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antybakteryjne do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, herbicydy, pestycydy, insektycydy.
(210) 513846
(220) 2020 05 25
(731) ANDERSOHN ROBERT, Banino
(540) (znak słowny)
(540) HYCON
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii,
urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, kołka dla zwierząt domowych
[przyrządy ułatwiające poruszanie się], roboty do noszenia
pomagające w chodzeniu do celów medycznych, sprzęt
wspomagający poruszanie się [do celów medycznych],
temblaki specjalnie dostosowane do transportowania osób
niepełnosprawnych, urządzenia wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, 44 usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, opieka nad zwierzętami,
usługi chirurgów weterynarzy, usługi w zakresie pielęgnacji
zwierząt domowych, zabiegi higieniczne dla zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, zabiegi pielęgnacyjne
zwierząt.
(210) 513848
(220) 2020 05 25
(731) ANDERSOHN ROBERT, Banino
(540) (znak słowny)
(540) FIZJOPET
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, 44 usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt,
usługi weterynaryjne, opieka nad zwierzętami, usługi chirurgów weterynarzy, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, zabiegi higieniczne dla zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt.
513853
(220) 2020 05 25
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INGER

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.07.99
(510), (511) 1 adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, 5 pestycydy, pestycydy
do celów ogrodniczych, pestycydy rolnicze.
(210) 513858
(220) 2020 05 25
(731) JĘCEK DARIUSZ HEKTOR SPORT, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) HEKTOR SPORT

(531) 26.01.05, 26.01.13, 26.01.18, 01.01.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 obuwie sportowe, gimnastyczne, odzież
sportowa, 28 sprzęt do uprawiania gier i dyscyplin sportowych, rękawice bokserskie, golfowe, bilardowe i inne rękawice sportowe, ochraniacze (części strojów sportowych),
płetwy, hantle, sztangielki, sztangi, obciążenia do sztang,
stacjonarne rowery treningowe, przyrządy mechaniczne
do gimnastyki, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych,
worki treningowe.
513859
(220) 2020 05 25
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNUS
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 1 adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 pestycydy, pestycydy
do celów ogrodniczych, pestycydy rolnicze.
513863
(220) 2020 05 25
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aqua PLUS
(210)
(731)

(531)

01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01, 27.05.02,
27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 1 adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 pestycydy, pestycydy
do celów ogrodniczych, pestycydy rolnicze.
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513865
(220) 2020 05 25
MOTO-WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moto-Way
(210)
(731)

(531)

26.01.18, 26.01.20, 25.07.04, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09,
27.05.17, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.06
(510), (511) 12 motocykle, 25 odzież, 35 reklama, 41 organizacja wyścigów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

513868
(220) 2020 05 25
POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PZK

26.04.03, 26.04.07, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.23, 27.05.24,
29.01.12, 15.09.01, 20.05.07
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych, sortowanie danych
w bazach komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 41 edukacja, informacje o edukacji, informacja
o rekreacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
konkursów i zjazdów, kursy korespondencyjne, kształcenie praktyczne, kształcenie ustawiczne dorosłych, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie obozów
wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie
obozów wakacyjnych, usługi związane z organizacją wypoczynku, organizowanie wystaw z dziedziny kultury, edukacji
i krótkofalarstwa, publikowanie książek i tekstów, organizowanie współzawodnictwa sportowego, 42 administrowanie
stronami komputerowymi, badania techniczne oraz opracowywanie projektów technicznych w zakresie radiokomunikacji, urządzeń radiowych i systemów antenowych.
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(210) 513871
(220) 2020 05 25
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) LERKANTA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
513876
(220) 2020 05 25
PROBIOTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCD Xtra Life
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 5 suplementy diety.
513877
(220) 2020 05 25
PROBIOTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCD PROBIOTICA
(210)
(731)
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513885
(220) 2020 05 25
BESKIDZKA KONICZYNKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Beskidzka Koniczynka
(510), (511) 39 usługi transportowe, usługi pośrednictwa
transportowego.

(210)
(731)

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

513888
(220) 2020 05 25
WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg
(znak słowno-graficzny)
WIPASZ POLSKA SOJA

(531) 01.17.11, 05.09.19, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, produkty uboczne
z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, pasza dla zwierząt
tucznych, świeże ziarna soi.
(210)
(731)
(540)
(540)

513902
(220) 2020 05 25
WITKOWSKA AGNIESZKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ARCHITEKT PORZĄDKU BY AGNIESZKA WITKOWSKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety.
513882
(220) 2020 05 25
PROBIOTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProBio ASekuracja
(210)
(731)

(531)

03.07.24, 26.04.03, 26.04.10, 26.04.15, 26.04.22, 26.05.15,
26.05.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi porządkowania domów [sprzątanie],
41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
42 projektowanie dekoracji wnętrz.

(531) 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 5 preparaty do neutralizacji zapachów.

513905
(220) 2020 05 26
ASKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) Genialny dzieciak

(531) 16.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(210)
(731)
(540)
(540)

513915
(220) 2020 05 25
GOŁDYN MARIUSZ MASH KOREK, Kiełczów
(znak słowno-graficzny)
M MASH KOREK

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 betonowanie, brukarstwo i kafelkowanie,
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa dróg, budowa infrastruktury wodno-lądowej, budowa
komunalnych instalacji do ogrzewania geotermicznego,
budowa konstrukcji do transportowania gazu naturalnego,
budowa konstrukcji podziemnych, budowa rurociągów,
konstrukcja i naprawa budynków, malowanie, murarstwo,
przygotowywanie terenu pod budowę, tynkowanie, układanie i budowa rurociągów, usługi budowlane i konstrukcyjne,
usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, usługi w zakresie wypożyczania maszyn na potrzeby inżynierii
wodno - lądowej, wynajem korków pneumatycznych, wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem elektrycznym,
wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego.
(210)
(731)
(540)
(540)

513916
(220) 2020 05 25
SKÓRA PAWEŁ, Nieporęt
(znak słowno-graficzny)
Sandomierska manufaktura LODÓW
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(531) 08.01.18, 26.04.02, 26.04.19, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 30 lody, lody mleczne [lody], lody mleczne, lody
spożywcze, lody wielosmakowe, lody owocowe, wegańskie
lody, lody wodne [sorbety], lody zawierające czekoladę, lody
z owocami, lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik],
lody o smaku czekoladowym, lodowe słodycze, lody włoskie,
sorbety, rożki do lodów, wafelki do lodów (w kształcie stożka), polewy do lodów, musy deserowe, musy czekoladowe,
wyroby lodowe, wyroby cukiernicze, lodowe wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze
z mrożonego jogurtu, jogurt mrożony, ciasta, ciasta mrożone, ciasta lodowe, ciasteczka, kawa, kawa mrożona, napoje
na bazie kawy, herbata, herbata mrożona, napoje na bazie
herbaty, napoje na bazie czekolady, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z sorbetami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami cukierniczymi, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych,
dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja próbek reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów
reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych,
dystrybucja ulotek reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w Internecie, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet,
rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozprowadzanie próbek dla
celów reklamowych, reklama, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama on-line poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 43 lodziarnie, kawiarnie, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, serwowanie jedzenia i napojów, usługi barów i restauracji, usługi kawiarni, usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(210)
(731)
(540)
(540)

513952
(220) 2020 05 26
BEZOKULAROW.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gniezno
(znak słowno-graficzny)
SIYU

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 9 artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, etui
na okulary, etui na okulary dziecięce, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary przeciwsłoneczne, etui
na okulary słoneczne, futerały na okulary, futerały na okulary
słoneczne, modne okulary, modne okulary przeciwsłoneczne, nakładki na okulary słoneczne na magnes, ochronne okulary, ochronne (okulary -) do uprawiania sportu, okulary, oku-
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lary antyrefleksyjne, okulary dla dzieci, okulary do czytania,
okulary dla rowerzystów, szkła przeciwsłoneczne nakładane
na okulary, okulary [optyka], okulary optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, okulary korekcyjne,
okulary do uprawiania sportu.
(210)
(731)
(540)
(540)

513953
(220) 2020 05 26
RYFA NATALIA, Zmysłówka
(znak słowno-graficzny)
ORAVIO

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów
elektryczne, szczoteczki do zębów soniczne, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa: szczoteczek do zębów, szczoteczek do zębów elektrycznych, szczoteczek do zębów elektrycznych.
(210) 513965
(220) 2020 05 27
(731) BABSKA MAGDALENA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) crystalcup
(510), (511) 3 olejki do masażu twarzy, olejki do masażu,
nielecznicze, olejki do masażu ciała, olejki do masażu, olejki do ciała [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki mineralne [kosmetyki], 10 aparaty do masażu,
elektryczne masażery kosmetyczne, elektryczne aparaty
do masażu do użytku domowego, elektryczne masażery
kosmetyczne do użytku domowego, elektryczne przyrządy
do masażu, elektryczne urządzenia do masażu do użytku
osobistego, nieelektryczne urządzenia do masażu, przyrządy do masażu, przyrządy do masażu estetycznego, rękawice
do masażu, rękawice z włosia końskiego do masażu, urządzenia do masażu, urządzenia do masażu ciała, urządzenia
do masażu [do celów medycznych], urządzenia do masażu,
elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do masażu stóp,
urządzenia do masażu szyi.
513979
(220) 2020 05 26
CENTRAL TRADE UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Robert Gawęda
(510), (511) 35 marketing internetowy, reklama i marketing, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych,
udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
36 wycena nieruchomości, wynajem nieruchomości, usługi
agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję,
usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, finansowanie
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestycje
majątkowe [nieruchomości], inwestowanie w nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,
41 szkolenia edukacyjne, szkolenia w dziedzinie biznesu,
(210)
(731)
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szkolenia związane z finansami, udostępnianie publikacji
on-line, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek,
publikowanie czasopism internetowych, kursy szkoleniowe,
kursy instruktażowe, prowadzenie kursów, zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów instruktażowych, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych, kursy korespondencyjne dotyczące inwestowania, kursy edukacyjne dotyczące finansów, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, kursy szkoleniowe w dziedzinie bankowości,
kursy korespondencyjne dotyczące inwestycji osobistych,
kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, zapewnianie kursów instruktażowych w zakresie finansów, usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów
instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych.
(210) 513993
(220) 2020 05 26
(731) KRYSIEWICZ ANNA MATKA APTEKARKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Matka Aptekarka Ana Krysiewicz
(510), (511) 44 sporządzanie leków recepturowych przez
farmaceutów, porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze w zakresie zdrowia.
(210) 514028
(220) 2020 05 27
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) SORAYA BOTANIC COLLAGEN
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody
kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych,
środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
514062
(220) 2020 05 28
KIJEWSKI ANDRZEJ NAVCOMM-ANDRZEJ KIJEWSKI,
Sopot
(540) (znak słowny)
(540) PILOTGA
(510), (511) 9 aerometry, anteny, aparaty fotograficzne,
instrumenty do wyznaczania azymutu, barometry, boje
sygnalizacyjne, busole, procesory CPU, aparaty do rejestrowania czasu, dalmierze, daszki (osłony oczu), urządzenia
diagnostyczne, dyktafony, urządzenia do transmisji i namierzania dźwięku, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty,
aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy, kalkulatory,
przyrządy pomiarowe, kombinezony ochronne dla lotników,
(210)
(731)
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komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, palmtopy, laptopy, komutatory, przyrządy
miernicze, suwaki logarytmiczne, maszty radiotelegraficzne, przyrządy meteorologiczne, telekomunikacyjne zespoły
nadawczo-odbiorcze, urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, nakolanniki, komputery pokładowe do nawigacji, urządzenia do nawigacji satelitarnej, ochronne kaski dla
uprawiania sportu, ochronne okulary dla uprawiania sportu,
okulary przeciwsłoneczne, przenośna aparatura do radiokomunikacji, słuchawki, aparatura do sygnalizacji morskiej,
wariometry, wysokościomierze, zatyczki do uszu, urządzenia
do zdalnego sterowania, złączki, świetlne znaki nawigacyjne.
(210) 514155
(220) 2020 05 29
(731) Novartis AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) TAKE LIFE BACK
(510), (511) 44 usługi medyczne, mianowicie udzielanie informacji medycznych pracownikom służby zdrowia oraz pacjentom.
(210) 514156
(220) 2020 05 29
(731) CMC Markets UK Plc, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) Artyści Rynków
(510), (511) 9 podcasty, nagrania multimedialne, nagrania
audio, video i audio-video, programy, audycje oraz wiadomości do oglądania lub słuchania poprzez telewizję, radio
lub drogą elektroniczną, nagrane w formie elektronicznej,
optycznej, magnetycznej lub cyfrowej, a także dostarczane
on-line, programy, audycje i wiadomości do oglądania lub
słuchania drogą telewizyjną, radiową lub elektroniczną i dostosowane do oglądania lub słuchania na komputerach osobistych, w odtwarzaczach CD, DVD oraz w osobistych przenośnych urządzeniach elektronicznych, muzyka, filmy i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, publikacje cyfrowe i elektroniczne,
elektroniczne i cyfrowe publikacje oraz treści multimedialne przeznaczone do rozpowszechniania za pośrednictwem
mediów telekomunikacyjnych, 35 udostępnianie informacji
na temat działalności gospodarczej, rozpowszechnianie informacji na temat działalności gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, dostarczanie
informacji biznesowych i handlowych on-line, porady, pytania i informacje dotyczące działalności gospodarczej, usługi

173

agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej,
usługi doradcze i informacyjne w zakresie organizowania
działalności gospodarczej i zarządzania nią, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, 36 finansowe i inwestycyjne informacje i dane, usługi doradcze
i konsultacyjne dotyczące finansów i inwestycji, dostarczanie informacji finansowych i inwestycyjnych, dostarczanie
skomputeryzowanej informacji finansowej i inwestycyjnej,
usługi finansowe dotyczące kontraktów na różnicę kursową (CFD), usługi handlowe i brokerskie dotyczące kontraktów na różnice kursową (CFD), monitorowanie handlu dotyczącego kontraktów na różnicę kursową (CFD), 38 usługi
telekomunikacyjne, rozpowszechnianie, emisja, nadawanie
i transmisja webinariów, podcastów oraz programów telewizyjnych, podcasting, webcasting, agencje informacyjne,
transmisja elektronicznych publikacji on-line, gromadzenie,
przekazywanie oraz rozpowszechnianie dźwięku, obrazu, informacji, danych w tym poprzez sieci komputerowe oraz Internet, udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających
użytkownikom komputerów porozumiewanie się w czasie
rzeczywistym, usługi w zakresie komunikacji interaktywnej,
usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści video, audio
i telewizji, transmisja, emisja i nadawanie treści audiowizualnych, 41 rozrywka, nauczanie, kształcenie, dostarczanie usług
rozrywkowych, nauczania oraz kształcenia w formie programów telewizyjnych, webcastów, podcastów i webinariów,
zapewnianie, aranżowanie, organizowanie i prowadzenie
seminariów, konferencji, webinariów oraz warsztatów, dostarczanie programów telewizyjnych oraz podcastów, publikowanie elektroniczne, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie telewizyjnych
programów informacyjnych, przygotowywanie programów
telewizyjnych, prezentowanie programów telewizyjnych,
usługi programów informacyjnych dla radia i telewizji.
514242
(220) 2020 06 02
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełm
(540) (znak słowny)
(540) Woda Króla Daniela
(510), (511) 32 wody niegazowane, wody gazowane, wody
źródlane, wody mineralne, wody, stołowe, wody sodowe,
wody smakowe.

(210)
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WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

492332, 492333, 492334, 492335, 492354, 492355, 492356, 492357, 492358, 492359, 492361, 492362, 492364,
492371, 492372, 492373, 492377, 492378, 510898, 513035, 513427, 513664, 513678, 513688, 513853, 513859,
513863

2

492332, 492333, 492334, 492335, 492354, 492355, 492356, 492357, 492358, 492359, 492361, 492362, 492364,
492371, 492372, 492373, 492377, 492378, 510898

3

510782, 512118, 512379, 512381, 512719, 513037, 513475, 513696, 513833, 513844, 513965, 514028

4

513080, 513104, 513664

5

510133, 510192, 510222, 510230, 510782, 511485, 512118, 512285, 512379, 512381, 512465, 512466, 512555,
512627, 513037, 513232, 513294, 513296, 513427, 513475, 513541, 513638, 513639, 513640, 513641, 513642,
513644, 513645, 513685, 513696, 513844, 513853, 513859, 513863, 513871, 513876, 513877, 513882

6

492332, 492333, 492334, 492335, 492354, 492355, 492356, 492357, 492358, 492359, 492361, 492362, 492364,
492371, 492372, 492373, 492377, 492378, 509609, 512785, 513037, 513244, 513352, 513664

7

513037, 513251, 513294, 513295, 513297, 513352, 513664

8

492332, 492333, 492334, 492335, 492354, 492355, 492356, 492357, 492358, 492359, 492361, 492362, 492364,
492371, 492372, 492373, 492377, 492378, 513037, 513251, 513294, 513295, 513296, 513297

9

496451, 496452, 509482, 510165, 511376, 511689, 511714, 511834, 512358, 512565, 512576, 512592, 512733,
512769, 512999, 513037, 513042, 513251, 513283, 513331, 513352, 513649, 513793, 513794, 513952, 514062,
514156

10

510192, 510230, 513037, 513232, 513283, 513475, 513846, 513848, 513965

11

496451, 496452, 512565, 513037, 513283, 513574, 513819

12

511721, 513037, 513467, 513469, 513719, 513865

14

500931, 513068, 513606

16

511721, 512576, 512592, 512785, 512992, 513383

17

492332, 492333, 492334, 492335, 492354, 492355, 492356, 492357, 492358, 492359, 492361, 492362, 492364,
492371, 492372, 492373, 492377, 492378

18

512536, 513383, 513679

19

492332, 492333, 492334, 492335, 492354, 492355, 492356, 492357, 492358, 492359, 492361, 492362, 492364,
492371, 492372, 492373, 492377, 492378, 509609, 513819

20

492332, 492333, 492334, 492335, 492354, 492355, 492356, 492357, 492358, 492359, 492361, 492362, 492364,
492371, 492372, 492377, 492378, 506362, 511770, 513037, 513377, 513664

21

512785, 513037, 513296, 513383, 513953

22

509609, 513037, 513383

25

510178, 510192, 510230, 510913, 512536, 513398, 513679, 513858, 513865

26

512536

27

513037

28

506148, 509704, 509705, 513296, 513793, 513794, 513795, 513858, 513905

29

509558, 509610, 510663, 511342, 511368, 512502, 512505, 512828, 512995

30

508358, 510663, 510898, 511368, 512519, 512663, 512828, 513201, 513232, 513505, 513916

31

509610, 510663, 513888

32

508901, 508908, 509610, 510663, 510898, 513462, 513464, 514242

33

508901, 508908, 509610, 510663, 510898, 512741, 513462, 513464
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1

2

35

492332, 492333, 492334, 492335, 492354, 492355, 492356, 492357, 492358, 492359, 492361, 492362, 492364,
492371, 492372, 492373, 492377, 492378, 501529, 504560, 506877, 506878, 508171, 509482, 509610, 509751,
509790, 509865, 509958, 509991, 510165, 510192, 510230, 511210, 511368, 511376, 511689, 511721, 511768,
511834, 512344, 512347, 512709, 512711, 512712, 512713, 512733, 512745, 512746, 512747, 512769, 512999,
513005, 513037, 513042, 513067, 513068, 513080, 513104, 513166, 513201, 513227, 513244, 513331, 513332,
513368, 513383, 513398, 513462, 513464, 513475, 513495, 513606, 513664, 513678, 513679, 513718, 513719,
513809, 513865, 513868, 513916, 513953, 513979, 514156

36

508171, 509482, 509865, 510165, 511721, 512733, 513331, 513495, 513660, 513979, 514156

37

508171, 511721, 512733, 512760, 513244, 513664, 513709, 513718, 513719, 513819, 513902, 513915

38

506877, 506878, 509642, 509643, 510165, 511713, 511715, 511716, 512769, 512999, 513042, 514156

39

508171, 509610, 511721, 512750, 513352, 513467, 513469, 513674, 513885

40

508171, 509610

41

504560, 508358, 509482, 509751, 509790, 509865, 509991, 511210, 511689, 511721, 511768, 512576, 512592,
512678, 512745, 512746, 512747, 512748, 512992, 513072, 513166, 513332, 513368, 513495, 513635, 513809,
513865, 513868, 513902, 513979, 514156

42

504560, 506877, 506878, 508171, 509482, 510222, 510663, 511070, 511689, 511721, 511834, 512358, 512709,
512711, 512712, 512713, 512733, 512769, 512999, 513042, 513649, 513868, 513902

43

508358, 508909, 509610, 509751, 509790, 509865, 511311, 511768, 512576, 512663, 513240, 513916

44

508583, 509610, 509865, 510222, 511070, 512709, 512711, 512712, 512713, 513175, 513475, 513701, 513846,
513848, 513993, 514155

45

509751, 509790, 511689, 511721, 512769, 512999, 513042, 513660

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

513685
513639
513819
512344
511376
492334
492335
501529
510782
511721
513863
513541
492356
504560

Dziś Pieczemy PROSTY OBIAD
ECCC European Digital Competence Certificate
ECOPOLY junior
eDO App
eDO App
eeo
ekomana Niech EKO będzie z Tobą
El Chapo
eMARKER
EsseAPTEO
eZNACZEK
Family Divers
family pharm
FARMA ALEXA
FEEL THE SPIRIT!
Feel the spirit!
FIO FERTILE INNOVATION ORGANIC
Firmaster
FIZJOPET
FLAVOURS FACTORY TASTE THE FUTURE
FORKETAL
FRONIU
FUD-Connect
FUD-Portal
FUD-Recorder
Gardenstart
gate
Gellwe Naturalny Kubek
Genialny dzieciak
GoudenKorrel
GRAIL CUT
GRASS ROOTS LOBBING
gratka
GREEN LINE MEDIA
GROM SCHOOL
GRUPA PIEPRZYK
GSU
H Human Biome Institute
HEKTOR SPORT
Heli4you
Heli4you
HIGH FREQUENCY
HINTZKE CUKIERNIA
HOTEL SASKI

512505
513368
506148
512999
513042
510165
513383
508358
506877
513232
506878
513809
513475
512576
512379
512381
513678
513005
513848
510898
513642
509991
511713
511716
511714
512347
513794
512828
513905
513688
513701
512709
512785
512711
511210
513664
513495
510222
513858
513467
513469
513166
512663
511768

4Fly
ADAROSTIN
AFTER
Agrostart
aiuto24.pl
AL-Alabama
AL-Alaska
Aloha DZIKU
Alpha Pharmaceutical
AMBASADOR Bezpiecznej Jazdy Arval
Aqua PLUS
ARALENS
AR-Arkansas
ARBIG ARCHITEKTURA BIZNESU
ARCHITEKT PORZĄDKU BY
AGNIESZKA WITKOWSKA
aroma’lab
Artyści Rynków
aster
AuroDisc
AUTOEKSPERT
BASS POLSKA HOME LINE
BASS POLSKA DOMINATOR EDITION
BASS POLSKA GARDEN LINE
BASS POLSKA GARDEN LINE
BEC
Beskidzka Koniczynka
BIMV
BIOSULFEX Pulpa siarkowa
BODY BAR
BRNX X
BRNX X
BURSZTYNOWA
BYSTRZAK
BYSTRZAK
C&S electric
CA-California
CANNACTIVE
CANNAHUB
CENTRUM MEDYCZNE PÓŁNOCNA 5
Chleboteka
CO-Colorado
COVIREX
crystalcup
CT-Connecticut

513902
512719
514156
513793
510133
513709
513296
513297
513294
513295
512733
513885
512992
513427
513175
513462
513464
512502
509751
509790
496451
492357
512713
512712
508583
513201
492358
511485
513965
492359
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Hvile Park
508171
HYCON
513846
IBUNID
513645
ICAC International Conference on Aesthetic Cosmetology
513072
ID-Idaho
492332
IL-Illinois
492333
IMKA FILMS
512748
IMKA NOVA
512747
IMMUNOZIN C
512627
INFAMOUS
510178
INGER
513853
INREM
512760
JAR-JAN
513674
JUICY LUCY
512741
KRÓLIK ALEX
512592
KUKURYQ Chicken...Good!
511311
Lee&Partner’s YOUR BELIEF IS THE WAY WE GO
512750
LERKANTA
513871
LEVOREX
513641
LEXPERT
513660
LifeTube
512769
LOGEXPERT
512358
Lunares
513574
M MASH KOREK
513915
M MEETLIFY
511689
MAGNUS
513859
Matka Aptekarka Ana Krysiewicz
513993
MEBLOMAT 24
513352
meso gyoza
513240
MICROSILE
513035
MI-Michigan
492361
MN-Minnesota
492362
Moto-Way
513865
MS-Mississippi
492364
MT-Montana
492371
MULTIPLAY INTERNET TELEFON TELEWIZJA
509643
MULTIPLAY
509642
nature queen
513833
Neness
512285
NICOLAUS BANK
509482
NJ-New Jersey
492355
NUTRI VEGE
509558
OCTANE
511834
OD 1992 ROKU S SURMA
509609
OLDAR
511368
OLELO SŁOWEM CIASTKA
512519
OLERIS
509610
OOH MEDIA
509958
OPONYPROFI.PL
513718
oponyprofi.pl
513719

177
1

2

OPOWIEM CI MAMO
OPTIMUM
ORAVIO
OR-Oregon
OSM
OTOROLETY
PRODUCENT ROLET WEWNĘTRZNYCH
PA-Pennsylvania
PAR L’AMOUR
PAR L’AMOUR
pARTs
PASAŻ RONDO
PILOTGA
Płomyk AMIKUS UWAGA: używać
w pomieszczeniach w szkle, na zewnątrz
w zniczach
Płomyk AMIKUS UWAGA: używać
w pomieszczeniach w szkle, na zewnątrz
w zniczach
Polskie Centrum Biobankowania
PQF POLSKA JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI
POLISH QUALITY FOOD
ProBio ASekuracja
PROPATRIA
PRZEDSZKOLE NUMER JEDEN
PZK
Robert Gawęda
RUPOCLAR
Sandomierska manufaktura LODÓW
SANITEZ
sassy
SCANDI room 2016
SCD PROBIOTICA
SCD Xtra Life
sena
SIYU
SMAK RAJSKICH OWOCÓW EGZOTYCZNA
PODRÓŻ CYTRUSÓWKA RAJSKA CYTRYNA
Z GREJPFRUTEM NIEBANALNE POŁĄCZENIE
CYTRUSÓW Z TROPIKALNYMI OWOCAMI
Tropikalny Smak ORZEŹWIAJĄCY MIX
CYTRYNY I EGZOTYCZNYCH OWOCÓW
MOC EGZOTYCZNYCH SMAKÓW
SMAK RAJSKICH OWOCÓW EGZOTYCZNA
PODRÓŻ CYTRUSÓWKA RAJSKA CYTRYNA
Z LIMONKĄ NIEBANALNE POŁĄCZENIE
CYTRUSÓW Z TROPIKALNYMI OWOCAMI
Tropikalny Smak ORZEŹWIAJĄCY MIX
CYTRYNY I EGZOTYCZNYCH OWOCÓW
MOC EGZOTYCZNYCH SMAKÓW
SMART O3
SOKOŁÓW Dziś Pieczemy PROSTY OBIAD
SZYBKIE, PROSTE DANIE SCHAB ZE ŚLIWKĄ
DO ZAPIECZENIA GOTOWY W NIECAŁE 60 min
SONOXEN

513795
506362
513953
492372
512995
513377
492373
510192
510230
500931
509865
514062

513080

513104
511070
510663
513882
513679
512678
513868
513979
513644
513916
512555
513227
511770
513877
513876
513037
513952

508908

508901
513283

511342
513638
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SORAYA BOTANIC COLLAGEN
STALRENT
STOM-FIX
SUSEPT
SUSEPTOL
sushiko
System FUD-Inspection
TAKE LIFE BACK
TC
TEATR IMKA LIGHT
TEATR IMKA
Thermeco
TOTALSEPT
TOTAL-SEPT
TUSSIFORTIN

1

2

514028
513244
513332
512466
512465
508909
511715
514155
496452
512746
512745
512565
512118
513844
513640
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TX-Texas

492354

UT-Utah

492377

VEGAJONEZ

513505

VT-Vermont

492378

WE ARE EVERYWHERE

510913

WIPASZ POLSKA SOJA

513888

WLC WhiteLabel Coders

513649

Woda Króla Daniela

514242

Wodnik 29 2007

513635

XOMO

513251

Your Partner in Business PARTNER
Consumer Electronics

513067

Złoty Skorpion

513068

ZŁOTY SKORPION

513606

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.
1065053
1502214
1535835
1535845
1535855
1535860
1535864
1535878
1535922
1535942
1535978
1536013
1536035
1536076
1536087
1536106

SterillBio (2020 06 02)
CFE: 27.05.01
3, 5, 16
HT ALPLER AYDIN (2020 04 29)
CFE: 26.04.04, 26.11.02, 27.05.01
7, 12
Retargeting (2020 02 11)
35
LIANGONG TESTING (2020 03 26)
CFE: 27.05.17
9
GUIHENG (2020 02 17)
CFE: 28.03.00
42
TESTO’FE (2020 04 27, 2020 03 31)
CFE: 27.05.17, 29.01.01
43
UPPF (2020 05 22)
CFE: 27.05.01
17
(2020 04 17)
CFE: 28.03.00
20
(2020 05 15)
CFE: 28.03.00
19
CNHF (2020 02 17)
7
MUSI (2020 05 22)
9
YUEJIAO (2020 04 05)
CFE: 01.01.01, 01.07.06, 26.01.01, 28.03.00
20
ALLSOURCEPPS (2020 05 13)
35, 36, 45
HERMES DELLA CAVALLERIA
18
(2020 04 27, 2019 11 10)
SNK (2020 03 27)
CFE: 26.04.04, 27.05.01, 28.03.00
9, 35
TECHTIDE (2020 02 26,
16, 35, 38, 41
2019 08 28)

1536173
1536176
1536223
1536249
1536255
1536391
1536551
1536558
1536673
1536684
1536727
1536751
1536777
1536823
1536828

WESDAR (2020 02 17)
CFE: 27.05.01
9
KONFIRI (2020 05 13)
5
MAXX ROYAL RESORTS (2020 01 29)
CFE: 27.05.01
3, 37, 39, 41, 43, 44
VIRON (2020 03 20)
CFE: 01.05.01, 27.03.12, 29.01.15
2
Patent (2020 01 17, 2019 07 18)
CFE: 24.13.25, 26.13.25,
5, 7, 10, 40, 41, 42, 44
27.05.01
FD FADO (2020 03 30)
CFE: 26.04.18, 27.05.10,
6, 7, 8, 9, 11, 16, 17,
29.01.12
19, 22, 35
(2020 05 11)
CFE: 28.03.00
34
CARRERA (2020 04 30, 2019 11 26)
12, 28
SKIN CHEMISTRY (2019 12 11,
3, 5
2019 06 11)
MADRID (2020 04 16, 2019 10 21)
25
AGE REBOOST (2020 04 30,
3, 5
2019 10 30)
HYALU CALM (2020 04 30,
3, 5
2019 10 31)
SILICA MIST (2020 04 30, 2019 10 31)
3, 5
Find My (2020 04 21, 2019 11 14)
CFE: 16.01.01, 16.03.01, 26.04.04,
9
26.11.22, 29.01.13
HYALU GLOW (2020 04 30,
3, 5
2019 10 31)

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

2

1536249

3

1065053,

1536223,

1536673,

1536727,

1536751,

1536777,

1536828

5

1065053,
1536828

1536176,

1536255,

1536673,

1536727,

1536751,

1536777,

1535942,

1536255,

1536391

1535978,

1536087,

1536173,

1536391,

1536823

1536106,

1536391

6

1536391

7

1502214,

8

1536391

9

1535845,

10

1536255

11

1536391

12

1502214,

1536558

16

1065053,

1536106,

17

1535864,

1536391

18

1536076

19

1535922,

1536391

20

1535878,

1536013

22

1536391

25

1536684

28

1536558

34

1536551

35

1535835,

36

1536035

37

1536223

1536391

1536035,

1536087,

1536255

38

1536106

39

1536223

40

1536255

41

1536106,

1536223,

42

1535855,

1536255

43

1535860,

1536223

44

1536223,

1536255

45

1536035

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.
505269
503198

503200

506294

Bytedance UK Limited
2020 02 12
41
STOWARZYSZENIE KULTURY
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KSIĘDZA PIOTRA
SKARGI
2020 03 25
16, 35, 36, 39, 41,
43, 45
STOWARZYSZENIE KULTURY
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KSIĘDZA PIOTRA
SKARGI
2020 03 25
16, 35, 36, 39, 41,
43, 45
MIGUEL TORRES S.A.
2020 03 27
33

508868
506775
506794

BEVGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 06 23
32
GIERA KACZMAREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
2020 06 17
35, 41, 45
GIERA KACZMAREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
2020 06 17
35, 41, 45

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.
1502499

Mast-Jägermeister SE
2020 03 31

32, 39

