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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.  
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na 
podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych znakach towa-
rowych. 

W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– rodzaj znaku towarowego,
– prezentację znaku towarowego,
– opis znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.

Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych 
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, 
– określenie znaku towarowego, 
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
– datę uprzedniego pierwszeństwa, 
– klasy towarowe.

Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru 
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem, 

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabe-
tycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towaro-
wych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych  
w układzie klasowym. 

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego  
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji 
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 7 września 2020 r. Nr ZT36

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
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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) 456994 (220) 2016 05 25
(731) KOZŁOWSKA ANNA GOOD INVESTMENT, Wełnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRY BROWAR DLA SPRAGNIONYCH SMAKU

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.18
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo, napoje 
bezalkoholowe o smaku piwa, drinki na bazie piwa, chmiel 
(wyciąg z -) do wytwarzania piwa, brzeczka piwna, ekstrakty 
chmielowe do sporządzania napojów, 33 napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), alkohole wysokoprocentowe, napoje al-
koholowe niskoprocentowe, wino, cydr, wymieszane napoje 
alkoholowe, alkoholowe (ekstrakty-), alkoholowe (esencje-), 
40 przetwarzanie żywności i napojów, usługi browarnicze, 
warzenie piwa, usługi destylacji alkoholu, 43 usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne, usługi 
restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi barowe, usługi 
w zakresie pubów, winiarnie, usługi degustacji win (dostar-
czanie napojów), serwowanie napojów alkoholowych, usługi 
kateringowe.

(210) 493478 (220) 2018 12 05
(731) INSPIRENTALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSPI RENTALS by GolubeGetHouse

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wy-
najmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 

nieruchomości], wycena nieruchomości, zarządzanie nieru-
chomością, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansa-
mi, zarządzanie nieruchomością, organizowanie finansowa-
nia projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, wynajem biur do coworkingu, wynajem 
powierzchni biurowej, 37 budownictwo, 43 usługi rezerwacji 
pokojów.

(210) 493480 (220) 2018 12 05
(731) INSPIRENTALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSPI RE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wy-
najmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], wycena nieruchomości, zarządzanie nieru-
chomością, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansa-
mi, zarządzanie nieruchomością, organizowanie finansowa-
nia projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, wynajem biur do coworkingu, wynajem 
powierzchni biurowej, 37 budownictwo, 43 usługi rezerwacji 
pokojów.

(210) 496653 (220) 2019 03 04
(731) JMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nati nati
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(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 antyperspiranty [przybory toaletowe], balsa-
my do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów 
medycznych, korund (materiał ścierny), kamień polerski, 
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, emulsje chroniące przed 
promieniowaniem słonecznym, farby do włosów, kosmety-
ki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do makijażu, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, 
lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, 
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, 
odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olej-
ki toaletowe, ołówki do brwi, płyny do pielęgnacji włosów, 
płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub 
dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki do ust, preparaty 
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, 
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
(przybory toaletowe), preparaty do kąpieli (nielecznicze), 
preparaty do kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji pa-
znokci, preparaty do prania, preparaty do prostowania wło-
sów, preparaty do samoopalania (kosmetyki), preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, preparaty toaletowe, produkty perfu-
meryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, szampo-
ny, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, tusze do rzęs, woda perfumowana, 
zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masa-
żu, inne niż do celów medycznych pasty do mebli, detergen-
ty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, dodatki 
do prania, mydła do prania, mydło (detergent), płyny do pra-
nia, preparaty do czyszczenia tkanin, preparaty do mycia 
do użytku domowego, preparaty zapachowe do pomiesz-
czeń, preparaty do czyszczenia i odświeżania, kosmetyki na-
turalne, henna w proszku, środki toaletowe, kamienie do wy-
gładzania stóp, kosmetyki organiczne, kosmetyki do użytku 
osobistego, preparaty do włosów, preparaty do pielęgnacji 
skóry, oczu i paznokci, olejki esencjonalne.

(210) 503638 (220) 2019 08 20
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AUROELIX
(510), (511) 5 preparaty przeciwzakrzepowe.

(210) 505167 (220) 2019 10 03
(731) ZAWIŁA 66 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AT klub fitness & beauty

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 02.01.08, 02.01.23
(510), (511) 41 usługi związane z prowadzeniem klubów 
i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, udostęp-
nianiem obiektów i sprzętu sportowego oraz rekreacyjnego, 
usługi związane z prowadzeniem klubów zdrowia, w tym 
prowadzenie ćwiczeń fizycznych, usługi fizjoterapeutyczne, 
42 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie bio-
technologii, nauk przyrodniczych i technicznych, 43 usługi 
w zakresie prowadzenia restauracji.

(210) 505597 (220) 2019 10 14
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDYKPOL Premium GWARANCJA 100% jakości Gala 

szynka z indyka w przyprawach

(531) 03.07.04, 25.01.01, 25.01.06, 25.01.10, 25.01.15, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.04, 29.01.06

(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, mięso z indyka, 
wyroby wędliniarskie, wędzone mięso z indyka, szynki, wę-
dliny w postaci mielonki, wyroby garmażeryjne z mięsem, 
produkty mięsne mrożone, mięso mrożone, mięso z indy-
ka w galarecie, wędliny, dania mięsne gotowe do spożycia, 
43 usługi gastronomiczne, catering.

(210) 506212 (220) 2019 10 29
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) American Building Systems

(531) 07.05.02, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 1 silikony, kleje do celów przemysłowych, che-
miczne impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek 
ściennych, kleje do tapetowania, kleje do reperacji i monta-
żu, kleje termotopliwe, chemiczne renowatory do silikonu, 
środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terako-
ty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do ka-
mieni, kleje do płyt gipsowokartonowych, kleje do płyt ce-
mentowych, kleje do płyt gipsowowłóknowych, kleje 
do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, 
kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, za-
prawy montażowe, chemiczne uszczelniacze dekarskie, che-
miczne uszczelniacze kominkowe, chemiczne uszczelniacze 
poliuretanowe, inne niż farby środki hydroizolacyjne dwu-
składnikowe, inne niż farby środki hydroizolacyjne jedno-
składnikowe, mieszanki gruntujące epoksydowe, spoiwa 
epoksydowe, żywice syntetyczne w tubach, chemiczne do-
datki uszlachetniające do paliw, preparaty do lutowania rur 
miedzianych, pasty anareobowe, lut miękki, pasta z cyną, 
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topniki, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, klej 
do PCV, kleje montażowe, spoiwo (kleje), rozpuszczalniki 
do farb, 2 farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty 
do drewna i betonu jako farby, koncentraty barwiące do farb, 
impregnaty do drewna i betonu jako farby, farby wewnętrz-
ne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, 
farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby 
przeciwpożarowe, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, 
testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby 
epoksydowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, 
do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt 
gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania 
podłóg i elewacji, masy gruntujące, kalafonia, 3 środki czysz-
czące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmer-
glowy, papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki 
do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, 
z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samocho-
dów, płyn czyszczący do PCV, papier ścierny w arkuszach, 
papier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca 
ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, 
krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, 
dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc 
ścierny, 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, ma-
zut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, 
smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samo-
chodowe, pasty poślizgowe do PCV, 6 metalowe materiały 
budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary 
metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalo-
we łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki 
do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki 
metalowe, belki stropowe metalowe, blacha metalowa, bo-
azeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokry-
cia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut 
naciągowy metalowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe 
do konstrukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie me-
talowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe 
dla budownictwa, kratownice metalowe, łańcuchy metalo-
we, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okła-
dziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, 
palety transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pier-
ścienie nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe 
metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, pomosty 
metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe meta-
lowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki 
sufitowe metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalo-
we, kątowniki do profili ościeżnicowych, narożniki aluminio-
we, profile metalowe do dociepleń, narożniki z siatką metalo-
we do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy pod-
tynkowe metalowe, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do do-
ciepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne metalowe, rolety 
zewnętrzne metalowe, rurociągi metalowe, rury metalowe, 
rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłuża-
cze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe 
i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy 
ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy meta-
lowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i za-
mknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, 
rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące i wzmacniające kon-
strukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, 
linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasu-
wy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki 
rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, 
wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne 
metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki meta-
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 narzędzio-
we metalowe. pojemniki metalowe do przechowywania 
drobnego sprzętu budowlanego, cyna, skrzynki narzędzio-
we metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne metalowe, 
organizery narzędziowe metalowe, kotwy do wbijania meta-
lowe, kotwy o specjalnym przeznaczeniu metalowe, kołki 
metalowe z wkrętem, kotwy metalowe, wkręty metalowe, 
śruby metalowe, podkładki metalowe, nakrętki metalowe, 
haki metalowe, karabińczyki metalowe, bloczki metalowe, 
pierścienie metalowe, kausze metalowe, zaciski metalowe, 
klamry metalowe, złączki metalowe, szekle metalowe, napi-
nacze metalowe, zawleczki metalowe, krętliki metalowe, 
opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa metalowa, 
rury rynnowe metalowe, metalowe osłony rewizyjne ścia-
nek, zszywki tapicerskie, prefabrykaty zbrojarskie, studzienki 
odwodnieniowe metalowe, kratki metalowe, pokrywy meta-
lowe, denka studzienek metalowe, drzwi metalowe, okna 
metalowe, drzwi przeciwpożarowe metalowe, ościeżnice 
metalowe, wiadra metalowe do użytku w pracach budowla-
nych, 7  narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym, koń-
cówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki 
gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, drukarki 
3D, elektrody urządzeń spawających, frezarki, generatory 
prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, za-
wory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spa-
linowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze 
elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie me-
chanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycz-
nych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, 
urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządze-
nia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agregaty ma-
larskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, 
piły - części narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym, 
końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, pal-
niki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, dru-
karki 3D, elektrody urządzeń spawających, frezarki, generato-
ry prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, 
zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne 
i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, miesza-
cze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie 
mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycz-
nych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, 
urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządze-
nia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agregaty ma-
larskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, 
piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatycz-
ne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU, 
pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tyn-
karskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pisto-
lety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, 
pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - na-
rzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót 
ziemnych, maszyny do smołowania, spawarki łukowe i elek-
tryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lutownice oporowe, 
lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki 
do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mecha-
niczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce 
drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia 
i wyciągania, betoniarki, zagęszczacze, przecinarki do beto-
nu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, mło-
ty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty wyburzenio-
we, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kąto-
we, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, 
wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki 
pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do su-
chej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wyrzynarki 
elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynar-
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ki 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 wielofunk-
cyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcu-
chowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do bla-
chy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, 
szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulato-
rowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki 
do gipsu, szlifierki do polerki, strugi o napędzie elektrycz-
nym, strugi stepowe, frezarki, szlifierki proste, odkurzacze 
warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwer-
salne, agregaty prądotwórcze proste, agregaty prądotwór-
cze inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne, tokarki 
do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podno-
śniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne, 
wyciągarki elektryczne, przewody rozruchowe, kompresory 
olejowe i kompresory bezolejowe stosowane w budownic-
twie, pistolety do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, 
smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, 
klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pisto-
lety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, zawory, fil-
try do prac budowlanych, spawarki inwertorowe, spawarki 
wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawal-
nicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia 
do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie me-
chanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze 
o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki 
elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, 
kompresory, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, 
części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, tar-
cze cierne do maszyn, zszywacze elektryczne, piły otworni-
ce, filtry olejowe, zszywacze, odsysacze do cyny, 8 narzędzia 
o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, regały narzędziowe, 
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi ręcznych, 
dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, frezy, 
mieszadła, ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty 
wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ściernice 
i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy, 
uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty montażowe 
do rur, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, ima-
dła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw klu-
czy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych 
z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptery do nasadek, 
redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła do kluczy nasad-
kowych, przedłużki do nasadek, przedłużki do bitów, prze-
dłużki do nasadek z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, 
klucze oczkowe, klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, ze-
stawy kluczy oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy 
kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klu-
cze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy na-
stawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasad-
ki Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce, końców-
ki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, 
końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw 
nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw nasa-
dek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek 
i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe L-Hex, 
klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sze-
ściokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uni-
wersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie 
otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krótki, klucze 
trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrau-
liczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, klucze 
hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur na-
stawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, 
kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusar-

skie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolar-
skie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzuto-
we, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, 
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe 
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów 
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrę-
tarki z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkręta-
ków, 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, szczyp-
ce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy, 
szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, ob-
cinacze 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, dziurka-
cze do skór, przymiary liniowe, kątowniki, kątomierze stolar-
skie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki da-
chowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy 
miernicze, szczelinomierze, dłuta płaski do drewna, dłuta 
półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeźbiar-
skich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi 
ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza do strugów, ściski stolar-
skie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe 
C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, roz-
pieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu 
futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, kom-
plet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, rozszy-
wacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże 
termiczne, spoiwa do spawania opalarką, dysze do opalarek, 
klucze do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur 
PCV, noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odła-
mywanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza 
odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, 
do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże 
do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrą-
głe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia 
blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wy-
ciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce 
monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej, 
obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaci-
skacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze 
ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły 
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia 
ręczne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifier-
skie, tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do meta-
lu, tarcze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w ze-
stawie, 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 grzbiet-
nice, piły do drewna mokrego, gwintowniki ręczne, pojedyn-
czo i w zestawach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki 
do drewna pilniki do metalu, zestawy pilników, ściski stolar-
skie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze, druty spa-
walnicze, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaci-
ski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia 
glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, 
mieszadła, poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malar-
skie, 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, ze-
staw piła plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety 
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do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkła-
dy klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili do płyt 
gipsowokartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce bocz-
ne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus 
końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki 
do prac elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalo-
we, młotki gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, 
zestawy pilników, uchwyty z przyssawką, gwintowniki ręcz-
ne, narzynki ręczne, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, 
ostrza do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowice robo-
cze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zesta-
wy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przy-
rządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, 
łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekie-
ry, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do gra-
bi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzon-
kiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzę-
dzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne 
ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipso-
wo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w pły-
tach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił 
do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica, 
piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe 
do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły 
do płyt gipsowo-kartonowych, piły otwornice, skrzynki ucio-
sowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betono-
wych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił, 
brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych, 
strugi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartono-
wych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków 
w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do mon-
tażu paneli podłogowych, wy ciskacze mas budowlanych, 
końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki do kotew che-
micznych, pręty gwintowane, wyciory do czyszczenia otwo-
rów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie, 
narzędzia i maszyny o napędzie ręcznym, maszyny ręczne 
do obróbki drewna, obcinaki do rur miedzianych, nożyce 
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe 
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury, 
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki 
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do gla-
zury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazur-
niczy, fugownica z silikonem, zdzierak do fug, paca do spo-
inowania płytek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zesta-
wy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka 
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubo-
we, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-
-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczoło-
we, 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, zapa-
sy do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle po-
wierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpa-
chle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, 
multiszpachelki, ręczne zdzieraki aluminiowe do płyt gipso-
wo-kartonowych, wycieraczki do wycierania okien, 9 alarmy, 
alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, bez-
pieczniki, 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 elektrycz-
nych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników 
elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakiet-
ki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakiet-
ki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników, 

kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki 
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewo-
dów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, 
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki 
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice 
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, 
przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodo-
we, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary prze-
ciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, próbniki 
elektryczne, tablice informacyjne podświetlane, odzież 
ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski ochronne, 
nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, maski do od-
dychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanni-
ki, akumulatory, przedłużacze elektryczne ogrodowe, myjki, 
odkurzacze i rozdrabniacze, prostowniki, regulatory ciśnie-
nia, dalmierze, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, poziomi-
ce, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice 
laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, 
lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy 
do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościo-
mierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspek-
cyjne, instalacja odgromowa, rejestratory obrazu pojazdu, 
taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, 
poziomnice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, 
łaty murarskie z poziomicą, poziomnica do fug, obuwie 
ochronne, czapki ochronne, wkładki do butów roboczych, 
okablowane liny i taśmy elektryczne, 11  lampy oświetlenio-
we, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, 
oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - ha-
logeny, lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy bu-
dowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świe-
tlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pie-
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 oświetle-
niowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki sa-
mochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elek-
tryczne, filtry powierza, zbiorniki na wodę, 12 taczki, wózki 
transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków trans-
portowych, wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapi-
cerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, fote-
liki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opo-
ny, felgi, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodo-
we, klucze monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeń-
stwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, 
linki holownicze, rampy najazdowe, paski klinowe, pasy roz-
rządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, pompki 
do pompowania opon, 16 taśmy papierowe, taśmy pakowe 
zabezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki pa-
pierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach, folia stretch 
w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki na szyby pojaz-
dów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, wałki malarskie 
specjalne do narożników, do rur, do pasków, do okien, zesta-
wy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw 
malarski kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjal-
ne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy ku-
wet malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą 
do malowania narożników, do malowania krawędzi, do ma-
lowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków malar-
skich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy 
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malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, 
zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką plus taśma ma-
larska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus 
pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, 
zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus 
mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, 
rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, pudła kartono-
we, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, 17 folie 
malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucz-
nych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, 
taśmy przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samo-
przylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i sa-
moprzylepne nie do użytku domowego, medycznego lub 
biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy nie-
metalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy 
malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym 
przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania 
i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabu-
dowie, worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pra-
cach budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, tynki 
do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy 
uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izola-
cyjne, folie ochronne, plandeki ochronne z tworzyw sztucz-
nych, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, 
węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw 
owadom, uszczelki okienne w rolce i cięte, węże ciśnieniowe, 
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, 
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi 
i gipsowo-kartonowymi, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy 
uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody 
i gazu, nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi 
z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa 
sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z poli-
chlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy 
z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub miesza-
nych 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, ta-
śmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykony-
wania 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, ta-
śmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt 
gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipso-
wokartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy 
akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy prze-
kładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką 
aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do su-
chej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny, 
taśmy folie budowlane w rolkach, folie budowlane w arku-
szach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna, 
folia okienna samoprzylepna w rolkach, papier zbrojony, ta-
śmy uszczelniające, pianki poliuretanowe, maty izolujące 
i wyciszające pomieszczenia, kleje uszczelniające, niemetalo-
we złączki do węży, 18 parasole ogrodowe, 19  niemetalowe 
materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, 
kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawinię-
tych w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów ze-
wnętrznych i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropia-
nowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki 
niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla bu-
downictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki 
budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, 
młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony do młotków, 

dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity nie-
metalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla 
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, 
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalo-
we elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowla-
ne elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokry-
cia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, 
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 mu-
rarska, filc dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji 
brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powło-
kowe, impregnaty do drewna, ochronne i barwiące, mem-
brany izolacyjne do celów budowlanych, panele prefabryko-
wanych 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 gip-
sowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła 
ręczne, pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, 
kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, raj-
berki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe i gładzie 
do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe 
do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, pre-
paraty do renowacji dachów, powłoki ochronne do dachów, 
masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie 
na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe 
i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, 
gips budowlany, gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki 
zwijane, pasty poślizgowe i pasty do gwintów stosowane 
w pracach budowlanych, kit sanitarny do celów budowla-
nych, taśmy teflonowe do użytku w pracach budowlanych, 
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki 
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrz-
ne cementowo- wapienne ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki ze-
wnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki ze-
wnętrzne silikatowe, prefabrykowane elementy niemetalo-
we, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, 
asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty 
gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włókna-
mi, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty 
na ściany i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity ze-
wnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty 
ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzy-
małości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTG, płyty spe-
cjalne, płyty sufitowe, profile tarasowe niemetalowe, taśmy 
do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych 
i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozy-
towych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy 
i folie z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych 
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozy-
towych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstyl-
nymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozo-
wym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe 
ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyj-
ne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe 
i z tworzyw sztucznych, stosowane w budownictwie, masy 
szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropia-
nowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki ela-
styczne na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury 
kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki 
ochronne na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania me-
bli, powłoki ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlo-
rokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, 
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rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, lepik, cegły, 
pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane stosowane 
w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, 
cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki 
wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komór-
kowe, bloczki, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadpro-
ża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, ce-
ment, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian 
fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, 
styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynko-
wa, niemetalowe kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków 
niemetalowe, niemetalowe listwy i profile przyokienne, za-
prawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, 
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki 
samopoziomujące, posadzki epoksydowe, profile sufitowe 
niemetalowe, wieszaki profili niemetalowe, łączniki sufitowe 
niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, 
kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile 
niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe 
do dociepleń, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bi-
tumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitu-
miczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, 
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dacho-
wych, rury rynnowe spustowe plastikowe, rynny dachowe 
niemetalowe, wloty niemetalowe, mufy, kolanka, trójniki, na-
rożniki i osadniki rynnowe niemetalowe, zaślepki i złączki 
rynnowe oraz mocowania i stabilizatory rynny niemetalowe, 
kanały odwodnieniowe niemetalowe, siatki plastikowe, masy 
naprawcze do użytku w budownictwie, akryle stosowane 
w pracach budowlanych, fugi epoksydowe, fugi dekoracyj-
ne, fugi cementowe, tarasy drewniane, ścieżki drewniane, 
podjazdy drewniane, płyty, deski podesty tarasowe, kratki 
ściekowe niemetalowe, domy drewniane do montażu, altany 
drewniane, osłony posesji drewniane, płoty drewniane, per-
gole drewniane, pawilony ogrodowe drewniane, drzwi wej-
ściowe niemetalowe, drzwi gospodarcze niemetalowe, 
ościeżnice niemetalowe, okna z tworzyw sztucznych, okna 
drewniane, okna dachowe drewniane, świetliki jako okna 
z drewna, parapety drewniane, pasy, gumy, gumy ściągające 
do stosowania w pracach budowlanych, podkładki filcowe 
pod urządzenia budowlane, 20 drabiny drewniane, drabiny 
z tworzyw sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akce-
soria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewnia-
ne, stoły, krzesła, stoły do tapetowania, kołki rozporowe pla-
stikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drew-
niane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, 
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe pla-
stikowe, opaski ślimakowe niemetalowe, opaski nylonowe, 
nogi do mebli metalowe, krzyżyki glazurnicze, kliny dystan-
sowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania pły-
tek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, pokrowce na ubra-
nia, 21 szczotki, szczotki czyszczące do rur o różnych średni-
cach, wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżnio-
we z pompką, zmiotki, mopy, wiadra plastikowe, konewki, 
szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze 
do podlewania upraw i trawnika, kosze na odpady, kije tele-
skopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra 
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła segregatorowe, pudła 
tekstylne, kosze, koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokry-
wy stosowane w pracach budowlanych, szczotki do zamia-
tania ulicy, szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku 
domowego, zestawy szczotka plus szufelka, szczotki do szo-
rowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastiko-
we i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, po-
jemniki na odpady, wełna stalowa, miotły stalowe, czyścik 
do miedzi, 22 liny, linki, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki 
stosowane w pracach budowlanych, pasy transportowe nie-

metalowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, złączki 
niemetalowe, pakuły lniane, sznury ogniotrwałe, niemetalo-
we taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, 
płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy 
niemetalowe dla budownictwa, pokrycia z tworzyw sztucz-
nych używane jako folie malarskie, 25 gumofilce, kalosze, 
skarpety, 35 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, 
agencje importowo- eksportowe, agencje reklamowe, bada-
nie rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci kompute-
rowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w ce-
lach handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów rekla-
mowych, zapewnianie platform internetowych dla nabyw-
ców i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów 
internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi 
towarami: kleje do celów przemysłowych, chemiczne impre-
gnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kle-
je do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termo-
topliwe, chemiczne renowatory do silikonu, środki chemicz-
ne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gre-
su 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 styro-
pianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy monta-
żowe, chemiczne uszczelniacze dekarskie, chemiczne 
uszczelniacze kominkowe, chemiczne uszczelniacze poliure-
tanowe, inne niż farby środki hydroizolacyjne dwuskładniko-
we, inne niż farby środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, 
mieszanki gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, 
żywice syntetyczne w tubach, chemiczne dodatki uszlachet-
niające do paliw, preparaty do lutowania rur miedzianych, 
pasty anareobowe, lut miękki, pasta z cyną, topniki, pasty 
do lutowania miękkiego, lut twardy, klej do PCV, kleje monta-
żowe, spoiwo (kleje), rozpuszczalniki do farb, farby, farby 
w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu jako 
farby, koncentraty barwiące do farb, impregnaty do drewna 
i betonu jako farby, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, 
farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby 
fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, lakiery, 
lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pig-
menty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki 
do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków 
cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, 
płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, masy 
gruntujące, kalafonia, środki czyszczące i myjące stosowane 
w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do polero-
wania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczysz-
czania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki 
samochodowe, zapachy do samochodów, płyn czyszczący 
do PCV, papier ścierny w arkuszach, papier ścierny w rolkach, 
siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna, klocki ścierne, bloki 
ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki ścierne z fibrą, siatki 
ścierne- tarcze ścierne, filc polerski, dyski ścierne, gąbki ścier-
ne, poduszki do szlifowania, filc ścierny, brykiety drzewne, 
brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, 
paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje 
samochodowe, smary samochodowe, pasty poślizgowe 
do PCV, metalowe materiały budowlane, metalowe elemen-
ty konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, 
drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drew-
nianych, metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucz-
nych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe meta-
lowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe 
dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut meta-
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lowy, drut kolczasty, drut naciągowy metalowy, wkręty me-
talowe, wkręty metalowe do konstrukcji suchej zabudowy, 
drzwi metalowe, folie metalowe, gwoździe, kątowniki stalo-
we, konstrukcje metalowe dla budownictwa, kratownice 
metalowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalo-
we, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, okucia metalo-
we, ościeżnice metalowe, palety transportowe metalowe, 
pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane, złączki 
metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki metalo-
we do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalowe, 
przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe metalo-
we, 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, na-
rożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe, 
siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy 
i drzwiczki rewizyjne metalowe, rolety zewnętrzne metalo-
we, rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowania metalo-
we, rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane me-
talowe, koziołki remontowe metalowe i aluminiowe, prze-
dłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe meta-
lowe, 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 metalo-
we konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogni-
wa łańcucha, zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki meta-
lowe, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, 
kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łącz-
niki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łą-
czeniowe metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hut-
nicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe 
do okien, siatki rolno- leśne metalowe, siatki ogrodowe me-
talowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy 
i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemni-
ki metalowe do przechowywania drobnego sprzętu budow-
lanego, cyna, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki na-
rzędziowe przenośne metalowe, organizery narzędziowe 
metalowe, kotwy do wbijania metalowe, kotwy o specjal-
nym przeznaczeniu metalowe, kołki metalowe z wkrętem, 
kotwy metalowe, wkręty metalowe, śruby metalowe, pod-
kładki metalowe, nakrętki metalowe, haki metalowe, karabiń-
czyki metalowe, bloczki metalowe, pierścienie metalowe, 
kausze metalowe, zaciski metalowe, klamry metalowe, złącz-
ki metalowe, szekle metalowe, napinacze metalowe, za-
wleczki metalowe, krętliki metalowe, opaski zaciskowe meta-
lowe, blacha dachówkowa metalowa, rury rynnowe metalo-
we, metalowe osłony rewizyjne ścianek, zszywki tapicerskie, 
prefabrykaty zbrojarskie, studzienki odwodnieniowe metalo-
we, kratki metalowe, pokrywy metalowe, denka studzienek 
metalowe, drzwi metalowe, okna metalowe, drzwi przeciw-
pożarowe metalowe, ościeżnice metalowe, wiadra metalo-
we do użytku w pracach budowlanych, narzędzia i maszyny 
o napędzie elektrycznym, końcówki do wiertarek, brzeszczo-
ty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, 
diamenty szklarskie, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawa-
jących, frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silni-
ki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, kor-
by, kosiarki elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elek-
tryczne, łożyska, mieszacze elektryczne, mieszalniki elek-
tryczne, młoty o napędzie mechanicznym, noże elektryczne, 
ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia płyt styropiano-
wych, ostrzałki elektryczne, urządzenia elektryczne do mie-
szania 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 wytła-
czania masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące 
klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety 
do rapowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowa-
nia powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako ma-
szyny, 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 transfor-
matorowe, stacje lutownicze, końcówki do lutownicy, spy-
charki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki 
elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce drogowe, wier-
tarki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wyciągania, be-
toniarki, zagęszczacze, przecinarki do betonu mechaniczne, 
przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty 
udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezuda-
rowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, 
wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatoro-
we, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze uda-
rowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne 
mieszarki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wy-
rzynarki akumulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki 
stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiar-
ki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wy-
sięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe 
do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przecina-
ki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabli-
ste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki 
taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szli-
fierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szli-
fierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, 
strugi o napędzie elektrycznym, strugi stołowe, frezarki, szli-
fierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze przemy-
słowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze pro-
ste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów 
elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośni-
ki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydraulicz-
ne, wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, przewody roz-
ruchowe, kompresory olejowe i kompresory bezolejowe 
stosowane w budownictwie, pistolety do malowania, pisto-
lety do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki pneuma-
tyczne, młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pisto-
lety do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szli-
fierki pneumatyczne, zawory, filtry do prac budowlanych, 
spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, agregaty 
spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne 
i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania robót bu-
dowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia me-
talu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie elektrycz-
nym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne i spalino-
we, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory, maszyny 
ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akce-
soria do urządzeń ogrodniczych, tarcze cierne do maszyn, 
zszywacze elektryczne, piły otwornice, filtry olejowe, zszy-
wacze, odsysacze do cyny, narzędzia o napędzie ręcznym, 
wiertarki ręczne, regały narzędziowe, cęgi do cięcia drutu, 
brzeszczoty - części narzędzi ręcznych, dłuta, dłuta i szpicaki, 
fazowniki do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki 
do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, 
tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty 
szklarskie jako części narzędzi, frezy, uchwyty montażowe 
do przewodów, uchwyty montażowe do rur, złącza ciesiel-
skie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastaw-
ne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych 
z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 
w skrzynce narzędziowej, adaptery do nasadek, redukcje 
do kluczy nasadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, 
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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 pła-
sko 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, klu-
cze dynamometryczne, klucze imbusowe L-Hex, klucze Torx, 
zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klu-
cze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klu-
cze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie otwarte, klucze 
do świec, klucze trzpieniowe krótki, klucze trzpieniowe dłu-
gie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perlato-
ra, klucze hydrauliczne nastawne, klucze hydrauliczne do ar-
matury, klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrau-
liczne hakowe, ściągacze do łożysk, kosiarki ręczne, młotki 
ręczne, młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniar-
skie, 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 róż-
nymi końcówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki z końców-
kami, obcinacze czołowe, szczepce wydłużone proste bu-
dowlane, szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce 
do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczyp-
ce boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce 
spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczyp-
ce nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcówek 
telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli mie-
dzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, za-
ginarki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice 
boczne, nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, 
wybijaki, zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, przymiary 
liniowe, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, 
kątowniki nastawne, kątowniki dachowe, mikrometry, miary 
składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, 
dłuta płaski do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw 
dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, 
zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza 
do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śru-
bowe, ściski sprężynowe, ściski typu F, ściski stolarskie naroż-
ne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw 
rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do paneli, kom-
plet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze 
ręczne tapicerskie, rozszywacze tapicerskie, zszywki mecha-
niczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa do spawania opa-
larką, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki do rur mie-
dzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezo-
wym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-za-
pas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże spe-
cjalne 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, no-
życzki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce 
proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wy-
ciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne, 
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi 
montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręcz-
ne, 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 wol-
framem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu, 
kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mo-
cujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, młot-
ki, śrubokręty, piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, 
gwintowniki ręczne, pojedynczo i w zestawach, nitownice, 
lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki do metalu, zesta-
wy 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, pi-
stolety do dozowania kleju, wkłady klejowe do pistoletu, ob-
cęgi do zaciskania profili do płyt gipsowo-kartonowych, ob-
cęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki 
krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty do wkręta-
ków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac elektrycznych, 
młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gumowe, pil-
niki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilników, 
uchwyty z przyssawką, gwintowniki ręczne, narzynki ręczne, 
wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szabli-
stych, stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektrona-
rzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi mu-
rarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania 
prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania 
gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do sie-
kiery, 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-kartono-
wych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipsowo-
-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, 
brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica, piła kabłąko-
wa, 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 ja-
pońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty 
z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych, strugi, uchwyty 
do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-ze-
stawy, kleszcze do osadzania kołków w płytach gipsowo-kar-
tonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogo-
wych, wyciskacze mas budowlanych, końcówki mieszające, 
tuleje siatkowe, szpilki do kotew chemicznych, pręty gwinto-
wane, wyciory do czyszczenia otworów, pompki do wydmu-
chiwania zwiercin, śruby rzymskie, narzędzia i maszyny o na-
pędzie ręcznym, maszyny ręczne do obróbki drewna, obci-
naki do rur miedzianych, nożyce do rur z tworzyw, gilotyny 
do cięcia glazury, kółka zapasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi 
do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus pil-
nik jako zestaw, wycinarki do glazury, piła wolframowa 
do glazury, przyssawka do glazury, ługownice, gąbki glazur-
nicze, młotek gumowy glazurniczy, ługownica silikonem, 
zdzierak do fug, paca do spoinowania płytek, wałek kolcza-
sty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, 
kielnia, paca z gumą, rajberka zębata, mieszadło, kratka, kółka 
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do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki 
druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe 
z trzonkiem, szczotki doczołowe, pace styropianowe, pace 
styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną 
z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wy-
kładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace 
do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasado-
we, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpa-
chle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, ręczne zdzieraki 
aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, wycieraczki 
do wycierania okien, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alar-
my pożarowe, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, 
wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze la-
serowe, wagi, wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewo-
dy elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektrycz-
ne, kable elektryczne, włączniki elektryczne, gniazda elek-
tryczne, 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 słonecz-
ne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki drogowe, skrzynki 
rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, 
zamki elektryczne, złącza elektryczne, odzież ochronna, osło-
ny twarzy, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa, szelki 
do pracy w podwieszeniu, przyłbice spawalnicze, kombine-
zony ochronne, okulary ochronne, przedłużacze i rozgałęzia-
cze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samo-
chodowe, prostowniki, okulary przeciwsłoneczne, kamizelki 
ostrzegawcze odblaskowe, próbniki elektryczne, tablice in-
formacyjne podświetlane, odzież ochronna malarska, kami-
zelki odblaskowe, kaski ochronne, nauszniki ochronne, okula-
ry i gogle ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpy-
łowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, przedłuża-
cze elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabnia-
cze, prostowniki, regulatory ciśnienia, dalmierze, suwmiarki, 
suwmiarki elektroniczne, poziomice, poziomice elektronicz-
ne, poziomice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lase-
ry płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor 
laserowy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, 
niwelatory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, ka-
mery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, instalacja odgro-
mowa, rejestratory obrazu pojazdu, taśmy miernicze, suw-
miarki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice, kątownice 
budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie z poziomi-
cą, poziomnica do fug, obuwie ochronne, czapki ochronne, 
wkładki do butów roboczych, okablowane liny i taśmy elek-
tryczne, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halo-
genowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, 
lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane ze staty-
wem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lampy bu-
dowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urządzenia 
chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewania, 
bojlery, instalacje i grzejniki centralnego ogrzewania, apara-
tura i urządzenia chłodnicze, wymienniki ciepła, instalacje 
do dystrybucji wody, armatura, przewody i urządzenia bez-
pieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, kabiny natrysko-
we, kanały kominowe, urządzenia i instalacje klimatyzacji, 
miski WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze, krany, lampy 
oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrze-
wacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wenty-
lacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła, za-
sobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille 
i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka 
do nawodniania, opalarki elektryczne, filtry powietrza, zbior-
niki na wodę, taczki, wózki transportowe, wózki akumulato-

rowe, koła do wózków transportowych, wycieraczki samo-
chodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce 
na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapal-
niczki samochodowe, opony, felgi, bagażniki samochodowe, 
bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodo-
we, trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, 
nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, 
paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamul-
cowe, kołpaki, pompki do pompowania opon, taśmy papie-
rowe, 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 kol-
cami, z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy ma-
larskie specjalne z kuwetą do malowania narożników, do ma-
lowania krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini, 
rączki do wałków malarskich, zestawy malarskie: kij plus rącz-
ka 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, kred-
ki, pudła kartonowe, zestawy stempli gąbkowych do prac 
malarskich, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie 
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, 
papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budownic-
twie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, ta-
śmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, 
medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien 
i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe ta-
śmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy 
malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy pianko-
we do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane 
przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucznego 
do stosowania w pracach budowlanych, worki na odpady, 
worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy 
malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izola-
cyjne, folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki ochronne 
z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń 
w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki 
okienne przeciw owadom, uszczelki okienne w rolce i cięte, 
węże ciśnieniowe, masy spoinowe do zapełniania przestrze-
ni między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, 
płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, uszczelniacz 
ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, taśmy 
uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, taśmy 
zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojące-
go, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach bu-
dowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane 
do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z two-
rzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gip-
sowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych, 
z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań budow-
lanych, taśmy i płachty z włókniny polipropylenowej, taśmy 
i płachty z włókniny, taśmy i płachty z włókna szklanego 
przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy 
i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane 
do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidzia-
ne do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zapra-
wach gipsowych, gipsowo- wapiennych, w zaprawach mu-
rarskich, taśmy malarskie, taśmy ostrzegawcze, taśmy izola-
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cyjne, taśmy łączeniowe płyt gipsowo- kartonowych, taśmy 
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczel-
niająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, ta-
śmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające 
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plasti-
kową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekar-
skie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rol-
kach, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, 
tektura budowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna 
w rolkach, papier zbrojony, taśmy uszczelniające, pianki poli-
uretanowe, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, kleje 
uszczelniające, niemetalowe złączki do węży, parasole ogro-
dowe, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łącze-
niowe 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, wsporni-
ki niemetalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bi-
tumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murar-
skie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, 
trzony do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania nie-
metalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbroje-
nia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty bu-
dowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe ele-
menty dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne da-
chów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, 
niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki nie-
metalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy 
do przycinania tapet, szczotki do tapetowania, rolki docisko-
we z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, 
sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, 
sznur murarski, żyłka murarska, filc dla budownictwa, mate-
riały wiążące do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt 
bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, 
ochronne i barwiące, membrany izolacyjne do celów bu-
dowlanych, panele prefabrykowanych ścianek działowych, 
kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, 
maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemeta-
lowych dla budownictwa, masy szpachlowe używane 
do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, 
mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, pojemniki do ce-
lów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie kątowe do na-
rożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czer-
paki, 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- wa-
pienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-karto-
nowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips szpachlowy, 
miarki drewniane, miarki zwijane, pasty poślizgowe i pasty 
do gwintów stosowane w pracach budowlanych, kit sanitar-
ny do celów budowlanych, taśmy teflonowe do użytku 
w pracach budowlanych, masy gipsowe zbrojone, tynki gip-
sowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne 
i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 
ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki 
zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki ze-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki ze-
wnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne silikatowe, prefabry-
kowane elementy niemetalowe, tworzywa sztuczne stoso-
wane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, pły-
ty 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 aku-
styczne, płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, profile 
tarasowe niemetalowe, taśmy do spoinowania płytek cera-
micznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie 
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stoso-
wane 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 nie-
metalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy 
ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane 
w budownictwie, masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-
-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki an-
tykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, kominki 
i wkłady kominowe, rury kominowe i kominkowe, powłoki 
do okien i drzwi, powłoki ochronne na kaloryfery, na podło-
gi, do zabezpieczania mebli, powłoki ochronne na posadzki 
i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpa-
chlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, 
styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy 
drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemeta-
lowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pu-
staki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki 
betonowe, bloczki komórkowe, bloczki, płytki szamotowe, 
płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne 
z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, 
piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, 
styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna 
mineralna, siatka podtynkowa, niemetalowe kołki do termo-
izolacji, kołnierze do kołków niemetalowe, niemetalowe li-
stwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu 
i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki napraw-
czo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki 
epoksydowe, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili 
niemetalowe, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian 
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnico-
wych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, na-
rożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, papa podkłado-
wa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitu-
miczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, 
płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kaleni-
ce, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe 
plastikowe, rynny dachowe niemetalowe, wloty niemetalo-
we, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe nie-
metalowe, zaślepki i złączki rynnowe oraz mocowania i sta-
bilizatory rynny niemetalowe, kanały odwodnieniowe nie-
metalowe, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku 
w budownictwie, akryle stosowane w pracach budowla-
nych, fugi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, 
tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, 
płyty, deski podesty tarasowe, kratki ściekowe niemetalowe, 
domy drewniane do montażu, altany drewniane, osłony po-
sesji drewniane, płoty drewniane, pergole drewniane, pawi-
lony ogrodowe drewniane, drzwi wejściowe niemetalowe, 
drzwi gospodarcze niemetalowe, ościeżnice niemetalowe, 
okna z tworzyw sztucznych, okna drewniane, okna dachowe 
drewniane, świetliki jako okna z drewna, parapety drewnia-
ne, pasy, gumy, gumy ściągające do stosowania w pracach 
budowlanych, podkładki filcowe pod urządzenia budowla-
ne, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza 
meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścien-
ne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, stoły do tape-
towania, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozpo-
rowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki nieme-
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talowe, skrzynki drewniane, kołki rozporowe plastikowe 
z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, opaski ślimakowe 
niemetalowe, opaski nylonowe, nogi do mebli metalowe, 
krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe, magnesy i uchwyty 
magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, 
zgarniacze wody, pokrowce na ubrania, szczotki, szczotki 
czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady do pojemni-
ka, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką, zmiotki, 
mopy, wiadra plastikowe, konewki, szufelki, szufle, ściągaczki 
do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, 
kosze na odpady, kije teleskopowe do prac domowych i ma-
larskich, kuwety, wiadra z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła 
segregatorowe, pudła tekstylne, kosze, koszyki, pojemniki 
składane, skrzynki, pokrywy stosowane w pracach budowla-
nych, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki i miotły przemy-
słowe, miotły do użytku domowego, zestawy szczotka plus 
szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, 
kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, 
ścierki do podłogi, pojemniki na odpady, wełna stalowa, 
miotły stalowe, czyścik do miedzi, liny, linki, sznury, sznurki, 
sznurki rolnicze, żyłki stosowane w pracach budowlanych, 
pasy transportowe niemetalowe, taśmy mocujące stosowa-
ne w transporcie, złączki niemetalowe, pakuły lniane, sznury 
ogniotrwałe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowla-
nych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufi-
towych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, pokry-
cia z tworzyw sztucznych używane jako folie malarskie, gu-
mofilce, kalosze, skarpety, 37 budowa domów, budowa 
obiektów przemysłowych, usługi remontów i renowacji 
obiektów przemysłowych i budynków mieszkalnych oraz pa-
wilonów, sklepów targowych, nadzór budowlany, izolowanie 
budynków, malowanie pomieszczeń, tynkowanie, monto-
wanie rusztowań, montaż instalacji grzewczych i wodno-ka-
nalizacyjnych oraz klimatyzacyjnych.

(210) 507427 (220) 2019 12 01
(731) DRABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mników
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAULICH

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 6  konstrukcje i wyroby metalowe, drabiny sta-
lowe i aluminiowe, regały paletowe z metalu, kobyłki me-
talowe, rusztowania metalowe, 20 drabiny niemetalowe, 
drabinki z drewna lub tworzyw sztucznych, regały, meble 
metalowe.

(210) 507613 (220) 2019 12 04
(731) QENERGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q QENERGI

(531) 26.04.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
pomiarowe, instalacje elektryczne, 37 instalowanie i napra-
wa urządzeń elektrycznych, 42 badania techniczne, projek-
towanie techniczne, prace badawczo-rozwojowe.

(210) 507640 (220) 2019 12 04
(731) Weber-Stephen Products LLC, Palatine, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) weber

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.06, 26.04.16, 26.04.18, 11.07.99

(510), (511) 11 grille oraz pokrywy do grilli.

(210) 507656 (220) 2019 12 05
(731) HEURESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEURESIS SMARTMANAGER

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, doboru 
kadr, doradztwo gospodarcze, handlowe, ekspertyzy, opi-
nie, raporty w zakresie działalności gospodarczej, zarządza-
nia w tym kadrowego, doboru personelu, spraw pracow-
niczych, wynagrodzeń, kondycji ekonomicznej przedsię-
biorstw, informacja o działalności gospodarczej, kadrach, 
rynku pracy i wynagrodzeń, działalność związana z rekruta-
cją, selekcją i udostępnianiem pracowników, dobór perso-
nelu w tym za pomocą metod psychotechnicznych, ocena 
kompetencji zawodowych, monitorowanie rynku pracy 
oraz wynagrodzeń, badanie postaw i opinii pracowników, 
audyt personalny i ekonomiczny, reklama, pozyskiwanie in-
formacji o działalności gospodarczej oraz związanej z ryn-
kiem kadr i wynagrodzeń do baz danych, kompilacje infor-
macji o działalności gospodarczej oraz związanej z rynkiem 
kadr i wynagrodzeń do baz danych w komputerowych 
bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
wypożyczanie maszyn i urządzeń dla biur, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, wycena działalności 
handlowej oraz przedsiębiorstw i stanowisk pracy, admini-
strowanie hotelami, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama prasowa, telewizyjna, radiowa i internetowa, po-
moc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub 
przemysłowymi, badania rynku i sondaże opinii publicznej, 
powielanie dokumentów, pokazy towarów, zarządzanie 
projektami w dziedzinie elektronicznego przetwarzania 
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danych, marketing pełnego oprogramowania użytkownika 
w sieci, usługi wsparcia i konsultacji w zakresie zarządzania 
systemami komputerowymi, bazami danych i aplikacjami, 
zarządzanie komputerową bazą danych, wprowadzanie 
na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia 
marki, wycena znaków towarowych, usługi w zakresie opty-
malizacji, standaryzacji i automatyzacji procesów bizneso-
wych, usługi w zakresie: audytów finansowych, restruk-
turyzacja i optymalizacja kosztów stałych firmy, audytów 
śledczych (wykrywanie oraz przeciwdziałanie nadużyciom 
w firmach), audytów identyfikujących i analizujących proce-
sy biznesowe oraz wskazujących potencjalne rozwiązania 
systemowe, audytów bezpieczeństwa informacji, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw-
ców towarów i usług, 38 przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej za pośrednictwem terminali komputerowych 
i sieci internetowej, ogłoszenia elektroniczne, połączenie 
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem te-
lekomunikacji, usługi telekonferencji, wypożyczanie apa-
ratów do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń 
telekomunikacyjnych, emisja radiowa, emisja telewizyjna, 
usługi w zakresie przekazu internetowego, internetowy 
serwis informacyjny, 41 kształcenie ustawiczne dorosłych, 
wszelkie formy kształcenia, organizowanie kursów eduka-
cyjnych, kursów korespondencyjnych, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, konferencji, sympozjów, warsztatów, 
pracowni specjalistycznych, wydawanie książek i publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi publika-
cji elektronicznej on-line, doradztwo zawodowe, informa-
cja o edukacji, produkcja filmów, organizowanie konkursów 
edukacyjnych i rozrywkowych, nagrywanie filmów na ta-
śmach wideo (filmowanie), pisanie scenariuszy, wypożycza-
nie filmów, organizowanie wystaw i widowisk z dziedziny 
kultury lub edukacji, usługi w zakresie rozrywki, rekreacji 
i integracji, usługi reporterskie, produkcja filmów na ta-
śmach wideo, telewizyjne programy rozrywkowe, mon-
taż programów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie 
kaset wideo, wypożyczanie książek, prowadzenie galerii 
i ekspozycji związanych ze sztuką, usługi fotograficzne, 
42 usługi doradcze w zakresie sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, programowanie komputerowe, projekty 
graficzne do kompilacji stron internetowych, informacje 
dotyczące sprzętu lub oprogramowania komputerowego 
dostarczane on-line z globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, 
hosting stron internetowych, hosting stron internetowych 
osób trzecich, projektowanie i rozwój stron internetowych, 
projektowanie, tworzenie i hosting witryn handlowych, 
projektowanie, tworzenie i hosting witryn ułatwiających 
prowadzenie biznesu, 45 usługi prawne.

(210) 508690 (220) 2020 01 03
(731) REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA POMORZA, 

Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZNES WYBIERA MEDIACJE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 41 informacja o edukacji, nauczanie, organizo-
wanie i prowadzenie seminariów i sympozjów, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 

kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni specja-
listycznych [szkolenia], organizowanie konkursów, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych on-line - nie do pobierania 
z sieci komputerowych, wyższe uczelnie [edukacja], obsługa 
pól golfowych, organizowanie spektakli [impresariat], orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów, publikowanie książek, 
usługi związane z działalnością muzeów [wystawy].

(210) 509394 (220) 2020 01 24
(731) AXLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MasterSzew

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 16 wykroje ubrań, wykroje krawieckie, drukowa-
ne wykroje kostiumów, wykroje do szycia, wykroje krawiec-
kie do rysowania, wykroje do wykonywania odzieży, wykroje 
drukowane do szycia, wykroje do celów krawiectwa dam-
skiego.

(210) 509736 (220) 2020 02 03
(731) SAWICKI DAMIAN LIGHTPOL, Górzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rescue Bag

(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 18 torby wodoodporne, torby przenośne, torby 
uniwersalne, torby do pracy, torby na narzędzia, sprzedawa-
ne bez wyposażenia.

(210) 509937 (220) 2020 02 06
(731) OLCZYK MONIKA ILONA MONAILS STUDIO, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MS MONAILS STUDIO

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 szkolenia ze stylizacji paznokci oraz ze zdo-
bień, 44 usługi manicure, pedicure, stylizacja paznokci, po-
dologia.

(210) 510018 (220) 2020 02 10
(731) SĘPIOŁ RAFAŁ ARUCCE, Maków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ARUCcE

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 portfele, paski skórzane inne niż odzież, torby 
podróżne, bagaż.

(210) 510115 (220) 2020 02 14
(731) FAVORIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAVORIT KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.17, 26.04.13
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa urządzeń dla chłodnic-
twa, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych.

(210) 511326 (220) 2020 03 11
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowny)
(540) INDYK EFEKT
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna 
zbóż, 35 hurtowa sprzedaż zbóż.

(210) 511328 (220) 2020 03 11
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowny)
(540) BROJLER NORMAL EVO
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna 
zbóż, 35 hurtowa sprzedaż zbóż.

(210) 511329 (220) 2020 03 11
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.11.12, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna 
zbóż, 35 hurtowa sprzedaż zbóż.

(210) 511549 (220) 2020 03 16
(731) BIEŃKOWSKI MARCIN PINK NINJA, Łódź
(540) (znak słowny)

(540) PINK NINJA
(510), (511) 11 agregaty klimatyzacyjne, akceleratory ciągu, 
akumulatory ciepła, aparatura do podgrzewania powietrza, 
aparatura do suszenia, aparatura i instalacje do zmiękczania 
wody, aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, apa-
ratura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, aparaty i urzą-
dzenia chłodnicze, domowe grzejniki, domowe urządzenia 
klimatyzacyjne, elektryczne oczyszczacze powietrza, elek-
tryczne nawilżacze, filtry do oczyszczania powietrza, filtry 
do systemów chłodniczych, filtry do użycia z urządzeniami 
do ogrzewania, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, 
filtry elektryczne do klimatyzacji, klimatyzatory, elektryczne 
klimatyzatory, przenośne klimatyzatory, instalacje klimatyza-
cyjne, klimatyzatory pokojowe, wentylatory do klimatyzacji, 
induktory powietrza, centralne urządzenia klimatyzacyjne, 
zawory do klimatyzatorów, parowniki do klimatyzatorów, 
centralne instalacje klimatyzacyjne, wyciągi wentylacyjne, 
wyciągi wentylacyjne do pary, wyciągi klimatyzacyjne, okapy 
do urządzeń klimatyzacyjnych, systemy HVAC, instalacje kli-
matyzacyjne do użytku komercyjnego, klimatyzatory mon-
towane przy oknach, instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, rekupe-
ratory, anemostaty, filtry powietrza, czerpnie, promienniki 
podczerwieni używane w klimatyzatorach, filtry do wody, 
przepustnice regulujące powietrze, 25 apaszki, buty sznu-
rowane, buty robocze, buty płócienne, buty wsuwane, buty 
skórzane, buty za kostkę, buty sportowe, buty damskie, 
buty męskie, buty dziecięce, czapki [nakrycia głowy], czapki 
sportowe, bezrękawniki, dzianina [odzież], koszule, koszule 
z krótkimi rękawami, kurtki, podkoszulki sportowe, podko-
szulki na ramiączkach, stroje plażowe, bluzy sportowe, swe-
try, szaliki, rękawiczki, spodnie, spodnie jeansowe, spodnie 
sportowe, spodnie dresowe, krótkie spodnie, bluzki, skarpet-
ki, odzież robocza, 37 naprawa i konserwacja pomp, usługi 
doradcze w zakresie instalacji pomp, odnawianie instalacji 
klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, na-
prawa urządzeń klimatyzacyjnych, usługi czyszczenia sprzę-
tu klimatyzacyjnego, modernizacja instalacji do klimatyzacji 
budynków, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów 
HVAC, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, in-
stalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja i na-
prawa systemów rekuperacji.

(210) 511562 (220) 2020 03 16
(731) BIEŃKOWSKI MARCIN PINK NINJA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PINKNINJA

(531) 29.01.12, 02.01.04, 02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.17

(510), (511) 11 agregaty klimatyzacyjne, akceleratory ciągu, 
akumulatory ciepła, aparatura do podgrzewania powietrza, 
aparatura do suszenia, aparatura i instalacje do zmiękczania 
wody, aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, apa-
ratura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, aparaty i urzą-
dzenia chłodnicze, domowe grzejniki, domowe urządzenia 
klimatyzacyjne, elektryczne oczyszczacze powietrza, elek-
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tryczne nawilżacze, filtry do oczyszczania powietrza, filtry 
do systemów chłodniczych, filtry do użycia z urządzeniami 
do ogrzewania, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, 
filtry elektryczne do klimatyzacji, klimatyzatory, elektryczne 
klimatyzatory, przenośne klimatyzatory, instalacje klimatyza-
cyjne, klimatyzatory pokojowe, wentylatory do klimatyzacji, 
induktory powietrza, centralne urządzenia klimatyzacyjne, 
zawory do klimatyzatorów, parowniki do klimatyzatorów, 
centralne instalacje klimatyzacyjne, wyciągi wentylacyjne, 
wyciągi wentylacyjne do pary, wyciągi klimatyzacyjne, okapy 
do urządzeń klimatyzacyjnych, systemy HVAC, instalacje kli-
matyzacyjne do użytku komercyjnego, klimatyzatory mon-
towane przy oknach, instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, rekupe-
ratory, anemostaty, filtry powietrza, czerpnie, promienniki 
podczerwieni używane w klimatyzatorach, filtry do wody, 
przepustnice regulujące powietrze, 25 apaszki, buty sznu-
rowane, buty robocze, buty płócienne, buty wsuwane, buty 
skórzane, buty za kostkę, buty sportowe, buty damskie, 
buty męskie, buty dziecięce, czapki [nakrycia głowy], czapki 
sportowe, bezrękawniki, dzianina [odzież], koszule, koszule 
z krótkimi rękawami, kurtki, podkoszulki sportowe, podko-
szulki na ramiączkach, stroje plażowe, bluzy sportowe, swe-
try, szaliki, rękawiczki, spodnie, spodnie jeansowe, spodnie 
sportowe, spodnie dresowe, krótkie spodnie, bluzki, skarpet-
ki, odzież robocza, 37 naprawa i konserwacja pomp, usługi 
doradcze w zakresie instalacji pomp, odnawianie instalacji 
klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, na-
prawa urządzeń klimatyzacyjnych, usługi czyszczenia sprzę-
tu klimatyzacyjnego, modernizacja instalacji do klimatyzacji 
budynków, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów 
HVAC, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, in-
stalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja i na-
prawa systemów rekuperacji.

(210) 511570 (220) 2020 03 17
(731) HER IMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HER IMPACT
(510), (511) 9 edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne 
aplikacje komputerowe, 41 organizowanie spotkań i kon-
ferencji, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, 
organizacja warsztatów i seminariów, szkolenia biznesowe, 
usługi mentoringu biznesowego, doradztwo w zakresie 
szkolenia i doskonalenia zawodowego.

(210) 512042 (220) 2020 03 30
(731) MIKOŁAJKI PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczółki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUZ KÓZ

(531) 03.04.11, 03.04.24, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 29 mleko kozie, sery dojrzewające, sery świeże 
niedojrzewające, jogurty, jogurty smakowe, jogurty pitne, jo-
gurty kremowe, jogurty o smaku owocowym, jogurty o niskiej 
zawartości tłuszczu, miękkie dojrzałe sery, kefir [napój mleczny], 
30 zboża, zboża przetworzone, konserwowane ziarna pełne-
go zboża, suszone ziarna pełnego zboża, zboża przetworzone 
do spożycia przez ludzi, 31 nieprzetworzone zboża, surowe 
zboża [nieprzetworzone], zboża przetworzone do spożycia 
przez zwierzęta, nieprzetworzone ziemniaki, świeże ziemniaki, 
44 hodowla zwierząt, doradztwo związane z hodowlą zwierząt.

(210) 512252 (220) 2020 04 06
(731) GRUBA RYBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Trattoria Boccone
(510), (511) 16 materiały drukowane, książki, cenniki, dru-
kowane foldery informacyjne, drukowane jadłospisy, dru-
kowane karty na przepisy, drukowane materiały piśmienne, 
dekoracje na stół z papieru, maty stołowe z kartonu, maty 
stołowe z papieru, papier serwetkowy, papierowe chusteczki 
do wycierania, papierowe podkładki na stół, papierowe pod-
kładki pod szklanki, papierowe podstawki, podkładki stoło-
we z papieru, podstawki pod kufle do piwa, serwetki jedno-
razowe, 41 organizacja przyjęć, planowanie przyjęć, plano-
wanie przyjęć [rozrywka], usługi planowania przyjęć, usługi 
prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez spe-
cjalnych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie, bary, bary szybkiej obsługi [snack-
-bary], imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], 
kawiarnia, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 
organizowanie bankietów, organizowanie posiłków w hote-
lach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków 
i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasa-
dzie zlecania na zewnątrz, puby, usługi barów i restauracji, 
usługi kawiarni, usługi mobilnych restauracji, usługi obiek-
tów gościnnych [posiłki i napoje], usługi restauracyjne, usługi 
w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowy-
wania posiłków, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, 
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(210) 512371 (220) 2020 04 07
(731) GÓRSKI JACEK, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEXUS

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycz-
nych, 34 humidory, środki aromatyzujące do stosowania 
w papierosach elektronicznych inne niż olejki eteryczne, 
papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty 
tytoniu, nie do celów leczniczych, zioła do palenia, wkłady 
z ekstraktu z czarnej herbaty do podgrzewania, waporyzato-
ry do suszu do stosowania doustnego, 35 usługi w zakresie 
prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej, 
wysyłkowej oraz bezpośredniej wkładów z ekstraktu z czar-
nej herbaty, do użytku w wyspecjalizowanych urządzeniach 
do jego podgrzewania.
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(210) 512819 (220) 2020 04 23
(731) FUNDACJA HUMANITES - SZTUKA WYCHOWANIA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APLO humanites AKADEMIA PRZYWÓDZTWA 

LIDERÓW OŚWIATY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 36 usługi w zakresie organizowania funduszy 
na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele dobroczyn-
ne, organizacja zbiórek na cele dobroczynne, doradztwo 
w sprawach organizacji zbiórek funduszy z przeznaczeniem 
na rzecz wsparcia rozwoju młodego pokolenia, budowania 
relacji w rodzinie oraz pomocy społecznej, 41 organizacja 
szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych.

(210) 512871 (220) 2020 04 27
(731) MICHAŁOWSKI WALDEMAR, Kostrzyn nad Odrą; 

PILECKI MARCIN, Kostrzyn nad Odrą
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CARBONADO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 6 metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktami, aluminium i jego 
stopy, metalowe śruby mocujące, nakrętki [drobnica metalo-
wa], pierścienie dystansowe, 12 koła [części do pojazdów lą-
dowych], części i akcesoria do pojazdów, koła do pojazdów, 
koła, koła samochodowe, obręcze do kół samochodowych, 
obręcze kół do pojazdów, obręcze kół do samochodów oso-
bowych, obręcze kół pojazdów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 512890 (220) 2020 04 28
(731) MICHAŁOWSKI WALDEMAR, Kostrzyn nad Odrą; 

PILECKI MARCIN, Kostrzyn nad Odrą
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FELGEO FELGI I AKCESORIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informa-
cyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami 
samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akce-
soriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie akcesoriów samochodowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 513168 (220) 2020 05 05
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIENNA CAPS HEETS Do użytku z IQOS 20 

WKŁADÓW TYTONIOWYCH / 6 G Do użytku 
w urządzeniach wykorzystujących technologię 
IQOS Heatcontrol DISCOVER HEATED TOBACCO For 
the full experience, only use HEETS with IQOS STOP 
BURNING - HEET

(531) 19.03.03, 25.01.15, 27.05.01
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, 
tytoń surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym 
cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papie-
rosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (pa-
pierosy ziołowe), snus [tytoń do stosowania doustnego], 
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), artykuły 
dla palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papie-
rosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popiel-
niczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papie-
rosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki tytoniowe, produkty 
tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne 
i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub 
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego niko-
tynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę 
do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne 
przyrządy do palenia, papierosy elektroniczne, papierosy 
elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych papierosów, 
urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawiera-
jącego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy do pro-
duktów tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory dla 
palących do elektronicznych papierosów, części i akceso-
ria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34, 
urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak 
również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, elektroniczne 
etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.

(210) 513274 (220) 2020 05 11
(731) SZCZYGIELSKI MIROSŁAW OXYVENT.PL, Parczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OXYVENT.PL

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy 
i konserwacja wentylacji mechanicznej, usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi instala-
cyjne, konserwacyjne wraz z przeglądem urządzeń oraz in-
stalacji wentylacji i klimatyzacji.
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(210) 513458 (220) 2020 05 15
(731) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sense BOOST ESSENCE OF FRESHNESS

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne i zapachowe, olej-
ki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki 
do czyszczenia zębów.

(210) 513522 (220) 2020 05 16
(731) KIŁYK ANNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SNL SENSUELLE

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 14 amulety będące biżuterią, amulety [biżuteria], 
artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, 
artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, 
biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, 
biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria 
damska, biżuteria diamentowa, biżuteria dla dzieci, biżuteria 
do kapeluszy, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria do obu-
wia, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyro-
by jubilerskie, biżuteria na ciało, biżuteria osobista, biżuteria pla-
terowana metalami szlachetnymi, biżuteria platynowa, biżuteria 
szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria w postaci koralików, 
biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucz-
nych, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, biżuteria wyko-
nana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni 
szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, bi-
żuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria wykonana 
z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z platerowanych me-
tali szlachetnych, biżuteria wytworzona z brązu, biżuteria wy-
tworzona z metali szlachetnych, biżuteria z diamentami, biżu-
teria z emalii cloisonné, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria 
z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria 
z kryształu, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z metali 
szlachetnych, biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria ze sre-
bra wysokiej próby, biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, biżu-
teria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], biżuteria ze szkła 
sztrasowego, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki 
[biżuteria], bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki 
z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki z tkaniny haftowa-
nej [biżuteria], breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], brosz-
ki [biżuteria], broszki ozdobne [biżuteria], broszki pokryte złotem 
[biżuteria], druciki z metali szlachetnych [biżuteria], drut złoty [bi-
żuteria], fantazyjna biżuteria, jadeit [biżuteria], kamee [biżuteria], 
klamry ze srebra [biżuteria], krucyfiksy jako biżuteria, krucyfiksy 
z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, krzyżyki [biżuteria], łań-
cuszki [biżuteria], łańcuszki kord [biżuteria] wykonane z metali 
nieszlachetnych, medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], nici 
z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), nici 

ze złota [biżuteria], ozdoby [biżuteria], ozdoby z kości słoniowej 
[biżuteria], perły [biżuteria], pierścionki [biżuteria], pierścionki [bi-
żuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, pierścionki [biżute-
ria] z metali szlachetnych, siatka z metali szlachetnych [biżuteria], 
srebrne nici [biżuteria], syntetyczne kamienie [biżuteria], szkło 
sztrasowe [sztuczna biżuteria] (biżuteria z -), szpilki [biżuteria], 
szpilki ozdobne [biżuteria], sztuczna biżuteria, sztuczna biżute-
ria na ciało, wisiorki z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] 
będące biżuterią, wisiorki z bursztynu będące biżuterią, wpinki 
do klapy [biżuteria], wpinki do klapy z metali szlachetnych [bi-
żuteria], wyroby jubilerskie [biżuteria], zawieszki [biżuteria], za-
wieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, złote nici 
[biżuteria], 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią.

(210) 513560 (220) 2020 05 18
(731) COLORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Coloris cosmetics

(531) 26.02.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne, 2 barwniki, koloranty, pigmenty i tu-
sze, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi 
handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów 
kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ak-
cesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi doradcze dotyczące 
promocji sprzedaży, usługi konsultacyjne w zakresie marketin-
gu, usługi importowo-eksportowe, usługi informacyjne i porad-
nictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów 
kosmetycznych, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, 41 pu-
blikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 42 testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe 
i technologiczne, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji uro-
dy ludzi, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.

(210) 513765 (220) 2020 05 21
(731) JANKOWSKI KATARZYNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Orsola COFFEEHAUS SEIT 2014
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(531) 09.01.07, 09.01.10, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.21, 
25.12.25, 27.05.01, 27.05.05, 18.04.11, 29.01.13

(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, ciasta, ciastka, kanapki, 
przekąski na bazie tortilli, mrożone jogurty, lody, czekolada, 
sorbety, desery lodowe, desery z warstwą lodów, owoców 
i bitej śmietany, desery czekoladowe, 40 przetwarzanie żyw-
ności i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 513771 (220) 2020 05 21
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BBA Complex
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
oczu i paznokci, kosmetyki do rzęs, eyelinery.

(210) 513875 (220) 2020 05 25
(731) DREWEX WIELKOPOLSKA BAER JACEK,  

CZARNECKI DAMIAN SPÓŁKA JAWNA, Swarzędz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Royal Dreams

(531) 29.01.04, 27.05.01, 24.09.05, 24.09.07
(510), (511) 10 materace dmuchane do celów medycznych, 
materace do celów medycznych, materace do wózków szpi-
talnych dla pacjentów, ochraniacze na materace dla osób 
cierpiących na inkontynencję, materace zmiennociśnieniowe 
do użytku medycznego, materace przeciwodleżynowe, mate-
race przeciw odleżynom, materace powietrzne dla niemow-
ląt [do celów medycznych], materace powietrzne dla dzieci 
[do celów medycznych], materace położnicze, materace or-
topedyczne zapobiegające tworzeniu się odleżyn, materace 
ortopedyczne do użytku medycznego, materace nadmu-
chiwane do celów medycznych, materace nadmuchiwane 
do celów ortopedycznych, segmentowe, nadmuchiwane, 
lecznicze materace o niskiej stratności powietrza, 20 łóżka, po-
ściel, materace, poduszki, łóżka zawierające materace z wkła-
dem sprężynowym, materace, materace dmuchane, materace 
dmuchane, do celów niemedycznych, materace dmuchane 
kempingowe, materace dmuchane, nie do celów medycz-
nych, materace [inne niż materace położnicze], materace kem-
pingowe, materace łóżkowe, materace nadmuchiwane inne 
niż do celów medycznych, materace nadmuchiwane kempin-
gowe, materace ogniotrwałe, materace piankowe, materace 
puchowe z pierzem [piernaty], materace sprężynowe, matera-
ce sprężynowe do łóżek, materace typu futon [inne niż mate-
race położnicze], materace wykonane z elastycznego drewna, 
materace z lateksu, maty do drzemki [poduszki lub materace], 
maty kempingowe do spania [materace], nakładki na mate-
race, nakładki wierzchnie na materace, piankowe materace 
kempingowe, pływające nadmuchiwane materace, podstawy 
pod materace, wierzchnie nakładki na materace, 24 dopaso-
wane pokrowce na materace, koce [podkłady] na materace, 
ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, pokrow-
ce na materace [inne niż dla osób niekontrolujących czynno-
ści fizjologicznych], pokrycie na materace, wsypy [pokrowce 
na materace], wsypy (pokrowce na materace i poduszki).

(210) 513903 (220) 2020 05 25
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL 

JÓZEF KORAL, SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #KupujęBoPolskie POLSKA FIRMA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.05, 26.01.18, 24.17.25, 24.03.01, 
24.03.07, 24.03.18

(510), (511) 30 lody, lody owocowe, sorbety, lody na patyku, 
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, desery lodo-
we, lodowe wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożo-
ne, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, wyroby cukierni-
cze z mrożonego jogurtu, lodowe słodycze, słodkie polewy 
i nadzienia, wyroby ciastkarskie i cukiernicze, słodycze, dese-
ry, sosy i polewy do deserów, kakao i wyroby z kakao, kawa, 
kawa mrożona, 41 rozrywka, rozrywka on-line, organizacja 
kwizów, gier, konkursów i zawodów, organizacja i prowadze-
nie loterii, organizowanie konferencji, kongresów, zjazdów, 
sympozjów, spotkań specjalistycznych, zawodowych, środo-
wiskowych, przyjęć okolicznościowych, seminariów wystaw, 
organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, 
organizacja przeprowadzanie imprez i aktywności rozryw-
kowych, organizacja i przeprowadzanie imprez konkursów 
sportowych i rekreacyjnych, organizacja imprez i konkursów 
kulturalnych artystycznych, organizacja przyjęć.

(210) 513955 (220) 2020 05 26
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) BROMINHALER
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, leki i sub-
stancje farmaceutyczne do inhalacji lub nebulizacji, leki 
w formie roztworów do nebulizacji, leki w formie aerozoli, 
leki wziewne, leki wskazane w zapobieganiu i leczeniu obja-
wów i schorzeń płuc.

(210) 514113 (220) 2020 05 29
(731) CZAPSKI KRZYSZTOF, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) PANI SZYSZKA
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
zapachy do samochodu, zapachy do pomieszczeń, wkłady 
do dozowników elektrycznych i nieelektrycznych do po-
mieszczeń, wkłady do dozowników elektrycznych i nieelek-
trycznych do samochodów, olejki zapachowe wydzielające 
aromat po podgrzaniu, spreje zapachowe do pomieszczeń, 
olejki zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe, kost-
ki zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, drewno 
zapachowe, szyszka zapachowa, zapachowa szyszka sosno-
wa, zapachowa szyszka sosnowa wyłuszczona i wysuszona, 
nośniki zapachu w postaci szyszki do aromaterapii w sa-
mochodzie, drewniane nośniki zapachu, naturalne nośniki 
zapachu w postaci naturalnej, wyłuszczonej i wysuszonej 
szyszki do aromaterapii w samochodzie, ekologiczne nośniki 
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zapachu w postaci szyszki do aromaterapii w samochodzie, 
esencje eteryczne, olejki do perfum i zapachów, olejki ete-
ryczne, mieszaniny olejków eterycznych, środki odświeżają-
ce powietrze [zapachowe].

(210) 514123 (220) 2020 05 29
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) paynow

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.09, 26.13.25
(510), (511) 9 urządzenia i oprogramowanie w zakresie 
sprzedaży i zakupu on-line, urządzenia i oprogramowa-
nie do integracji przez platformę sprzedaży internetowej 
procesu sprzedaży ratalnej, 36 usługi finansowe, płatności  
on-line, usługi akceptacji płatności on-line, pośrednictwo 
pieniężne, 42 usługi w zakresie projektowania, programo-
wania oraz rozwoju oprogramowania w zakresie handlu 
cyfrowego (e-commerce), doradztwo i zarządzanie syste-
mami informatycznymi w zakresie płatności on-line oraz 
integracji przez platformę sprzedaży internetowej procesu 
sprzedaży ratalne.

(210) 514128 (220) 2020 05 30
(731) LENZ BARTOSZ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Lenz Properties
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje 
mieszkaniowe (nieruchomości), administrowanie sprawami 
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje nieru-
chomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościa-
mi, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradz-
two dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo 
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, 
doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo 
w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kredytami 
hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieru-
chomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa nieruchomości 
posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko 
nieruchomości], finansowanie nieruchomości, finansowanie 
konsorcjalne nieruchomości, finansowe zarządzanie pro-
jektami z dziedziny nieruchomości, inwestowanie kapitału 
w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwesty-
cje majątkowe [nieruchomości], nabywanie nieruchomości 
[dla osób trzecich], nabywanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, ocena i wycena nieruchomości, ocena nieruchomo-
ści [wycena], odbieranie długów z tytułu wynajmu nierucho-
mości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, orga-
nizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie najmu 
nieruchomości na wynajem, organizowanie ograniczonej 
własności nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod 
zastaw nieruchomości, organizowanie wynajmu nierucho-
mości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomo-
ści), planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieru-
chomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, 

planowanie inwestycji w nieruchomości, pobieranie podat-
ków od nieruchomości komercyjnych, pomoc w zakresie na-
bywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo 
nieruchomości, pożyczki pod zastaw nieruchomości, skom-
puteryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomo-
ści, timesharing nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe 
[nieruchomości], ubezpieczenie dla właścicieli nierucho-
mości, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, udzie-
lanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń 
na nieruchomościach, udzielanie informacji dotyczących 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii 
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie in-
formacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie in-
formacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, 
usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynaj-
mu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie 
i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości 
w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nie-
ruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkanio-
wych, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, 
usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usłu-
gi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, 
usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usłu-
gi bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, usłu-
gi depozytowe w zakresie nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wła-
sności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nierucho-
mości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące wyceny 
nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące 
nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, 
usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi 
finansowe dotyczące nieruchomości, usługi finansowe doty-
czące własności nieruchomości i budynków, usługi finanso-
we dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe 
w zakresie nieruchomości, usługi finansowe w zakresie za-
kupu nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości 
komercyjne, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania nieru-
chomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nie-
ruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, 
usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strze-
chą, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi 
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości 
związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nierucho-
my, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, 
usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, 
usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości 
[usługi finansowe], usługi w zakresie ubezpieczania nieru-
chomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi 
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi wy-
ceny nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości w celach 
fiskalnych, usługi wykazów nieruchomości związanych z wy-
najmem domów i mieszkań, usługi zarządzania inwestycjami 
w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nie-
ruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi 
zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nierucho-
mościami w systemie timesharingu, usługi zarządzania nie-
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ruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami 
przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z centrami handlowymi, usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu 
detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami w zakre-
sie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządza-
nia nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, usługi związane ze współwłasnością nierucho-
mości, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób 
trzecich], wycena finansowa majątku osobistego i nierucho-
mości, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieru-
chomości], wycena i zarządzanie nieruchomościami, wycena 
nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], wyceny 
finansowe nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomo-
ści posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wyceny 
finansowe nieruchomości dzierżawionych, wynajem nieru-
chomości, wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpiecze-
niowych, wynajem nieruchomości i majątku, zabezpieczanie 
środków finansowych na zakup nieruchomości, wynajmo-
wanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zapewnia-
nie środków finansowych na rozwój nieruchomości, zapew-
nienie finansowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomością, zarządzanie inwestycjami w nieruchomo-
ści, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem 
nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami.

(210) 514143 (220) 2020 06 29
(731) HOTEL KLIMCZOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczyrk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL KLIMCZOK

(531) 01.01.05, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, 
udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hote-
lach, organizowanie warsztatów, organizowanie seminariów, 
organizowanie gal, organizowanie imprez rekreacyjnych, or-
ganizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie spotkań 
i konferencji, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, 
organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organi-
zowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie 
koncertów, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypo-
czynkowej, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla 
dzieci, usługi dziecięcych placów zabaw, usługi rozrywkowe 
dla dzieci, organizacja przyjęć, organizowanie balów, orga-
nizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie wykła-
dów, organizacja szkoleń, organizowanie zjazdów w celach 
biznesowych, usługi siłowni, usługi klubów [dyskotek], usługi 
rozrywkowe, prowadzenie basenów kąpielowych, udostęp-
nianie basenów kąpielowych, usługi świadczone przez ba-
seny i kompleksy ze zjeżdżalniami wodnymi, organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, sport (wy-
pożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, usługi związane z dyskote-
kami, 43 hotelowe usługi kateringowe, informacja hotelowa, 
usługi hotelowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwacja 
zakwaterowania w hotelach, usługi restauracyjne świadczo-

ne przez hotele, usługi w zakresie zakwaterowania w hote-
lach, udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwa-
cji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za po-
średnictwem internetu, udostępnianie obiektów i sprzętu 
wystawienniczego w hotelach, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć 
weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, 
organizowanie posiłków w hotelach, serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, tymczasowe zakwatero-
wanie, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości 
towarzyskie na specjalne okazje, udostępnianie obiektów 
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na po-
siedzenia, udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie 
pomieszczeń na spotkania, usługi barów i restauracji, usłu-
gi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, usługi 
hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, organizowanie 
zakwaterowania w hotelach, usługi recepcyjne dla tymcza-
sowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjaz-
dami], hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne, biura zakwaterowania [hotele, pensjo-
naty], informowanie i porady w zakresie przygotowywania 
posiłków, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi restauracyjne, 
usługi rezerwacji pokojów, 44 manicure, usługi spa, usługi 
spa medycznych, usługi saun, masaż, usługi solariów.

(210) 514183 (220) 2020 06 01
(731) SARGON GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) LIVING GAMING FIELD GAME
(510), (511) 28 gry planszowe, figurki do zabawy, figurki 
zabawkowe do kolekcjonowania, figurki akcji do zabawy, 
modelowane figurki zabawkowe z tworzyw sztucznych, 
figurki zabawkowe z możliwością przekształcania w różne 
kształty, figurki do zabawy wykonane z tworzyw sztucz-
nych, urządzenia do gier, zestawy gier planszowych, ze-
stawy żetonów do gier, oznaczniki do gier, pionki do gier, 
41 organizowanie turniejów, organizowanie zawodów, 
organizowanie gier, organizowanie konkursów, 42 projek-
towanie gier planszowych.

(210) 514377 (220) 2020 06 03
(731) SANWIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) (znak słowny)
(540) SKILSTAT
(510), (511) 9 nakrycia głowy ochronne, maski ochronne, 
odzież chroniąca przed wypadkami, przed napromieniowa-
niem i przed ogniem, odzież ochronna do użytku w laborato-
riach, w placówkach służby zdrowia, okulary ochronne, osłony 
głowy ochronne, plandeki ochronne, pokrowce na sprzęt 
komputerowy, 24 bielizna stołowa, bielizna pościelowa, prze-
ścieradła, poszwy, poszewki, koce, elastyczne materiały tkane, 
flanela, materiały tapicerskie tekstylne, z dzianiny i z tworzyw 
sztucznych, materiały tekstylne nietkane, tkaniny tekstylne po-
wlekane, dzianiny powlekane, dzianiny i tkaniny antystatycz-
ne, tkaniny i dzianiny na odzież ochronną, tkaniny i dzianiny 
na odzież i artykuły o przeznaczeniu medycznym, tkaniny i dzia-
niny powlekane poliuretanem, materiały tapicerskie powlekane, 
tkaniny i dzianiny nieprzemakalne, substytuty tkanin i dzianin 
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wykonane z tworzyw sztucznych, obicia materacy z materia-
łów tekstylnych, osłony materacy zabezpieczające przed zmo-
czeniem, pledy, pokrycia i narzuty na meble, pokrycia mebli 
tapicerskie z surowców naturalnych i z tworzyw sztucznych, 
pokrycia na materace, ręczniki, ścierki, śpiwory, tkaniny, tkaniny 
wełniane, tkaniny konopne, tkaniny z włókna szklanego, wsypa 
pościelowa, wsypa na pokrowce na materace, wyściółki obu-
wia z materiałów tekstylnych, tkaniny tekstylne powlekane, 
dzianiny powlekane, tkaniny antystatyczne, tkaniny na odzież 
ochronną, materiały tapicerskie o przeznaczeniu medycznym, 
materiały tapicerskie o zastosowaniu specjalistycznym, tkaniny 
i dzianiny barierowe, 25 bielizna osobista, bielizna nocna, nakry-
cia głowy, obuwie, kombinezony jako odzież, kurtki, kamizelki, 
podkoszulki, spodnie, kurtki, rękawice, odzież, odzież z lateksu, 
ze skóry i z imitacji skóry, fartuchy, ubiory przeciwdeszczowe, 
35 zapewnienie platform internetowych dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, sprzedaż internetowa detaliczna 
i hurtowa towarów oraz usług, sprzedaż detaliczna i hurtowa 
środków sanitarnych i zaopatrzenia medycznego, agencje re-
klamowe, marketing ukierunkowany, organizowanie pokazów 
odzieży ochronnej dla celów promocyjnych, handlowych i re-
klamowych, doradztwo biznesowe, wystawy i pokazy towarów 
w celach handlowych, reklamowych i promocyjnych, reklama, 
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowych, reklama zewnętrzna, radiowa, telewi-
zyjna, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów 
reklamowych, kolportaż próbek, usługi nabywania towarów 
i usług na potrzeby osób trzecich i przedsiębiorstw, informacje 
i porady handlowe dotyczące wyboru towarów i usług, udzie-
lane konsumentom, 42 badania naukowe, badania techniczne, 
projektowanie witryn internetowych, dostarczanie informacji 
za pośrednictwem stron internetowych, hosting stron interne-
towych, ocena i kontrola jakości materiałów tekstylnych, opra-
cowywanie projektów technicznych, projektowanie odzieży 
ochronnej, testowanie materiałów tekstylnych, wzornictwo 
przemysłowe, projektowanie materiałów powlekanych.

(210) 514477 (220) 2020 06 08
(731) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polskie - kupuję to!

(531) 01.17.11, 26.11.03, 26.11.07, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla 
konsumentów, usługi analizy i informacji biznesowej oraz 
badania rynkowe, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i spor-
towe, usługi wydawnicze, udostępnianie publikacji on-line, 
udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych).

(210) 514499 (220) 2020 06 08
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lactovirina
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetycz-
ne dla celów leczniczych, suplementy diety, preparaty witami-
nowe i lecznicze, preparaty mineralne do celów medycznych.

(210) 514590 (220) 2020 06 09
(731) KUCZYŃSKA KAMILA, RYTTEL-DYDUCH AGNIESZKA 

PALAPALA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PALAPALA

(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych.

(210) 514622 (220) 2020 06 10
(731) HERMAN KRZYSZTOF INDYWIDUALNA PRAKTYKA 

LEKARSKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mRECEPTA

(531) 19.13.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe [programy], programy komputerowe do po-
brania, użytkowe programy komputerowe do pobrania, mo-
bilne aplikacje, aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania 
na smartfony, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, 42 aktualizacja oprogramowania do smartfo-
nów, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizowa-
nie oprogramowania komputerowego, analiza tkanek ludz-
kich do badań medycznych, badania biologiczne, badania 
kliniczne i badania medyczne, badania kliniczne, badania na-
ukowe, badania naukowe do celów medycznych w zakresie 
chorób nowotworowych, badania naukowe do celów me-
dycznych, badania w zakresie medycyny, doradztwo w zakre-
sie farmakologii, medyczne badania naukowe, prowadzenie 
badań naukowych, sporządzanie raportów dotyczących ba-
dań naukowych, sporządzanie raportów naukowych, usługi 
doradcze w zakresie nauki, usługi testowania diagnostyczne-
go wspomagane komputerowo, usługi w zakresie badań na-
ukowych, usługi w zakresie testów naukowych, projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji 
mobilnych, 44 analizy medyczne do diagnostyki i leczenia 
ludzi, badania medyczne, badania medyczne w celach dia-
gnostycznych lub leczenia, badania w celu oceny zagrożenia 
dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, do-
radztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo w zakresie 
leczenia farmakologicznego, doradztwo w zakresie pomocy 
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany per-
sonel medyczny, kliniki medyczne, konsultacje medyczne, 
monitorowanie pacjentów, ochrona zdrowia, opieka medycz-
na i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna 
i zdrowotna, organizowanie leczenia medycznego, plano-
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wanie rodziny, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, 
profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne 
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, przeprowadzanie 
badań medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, spo-
rządzanie raportów dotyczących opieki zdrowotnej, świad-
czenie usług medycznych, świadczenie usług w zakresie 
prowadzenia dokumentacji medycznej on-line, z wyjątkiem 
stomatologii, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowot-
nej, udostępnianie informacji on-line dotyczących) onkologii, 
udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, udostęp-
nianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowot-
nej, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie 
informacji medycznej, udzielanie informacji pacjentom w za-
kresie zażywania leków, udzielanie informacji z zakresu ochro-
ny zdrowia przez telefon, udzielanie informacji zdrowotnej, 
udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, 
udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, 
usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, 
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i le-
czeniem chorób, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, 
usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi dorad-
cze w zakresie chirurgii, usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], 
usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi 
ginekologiczne, usługi informacji medycznej, usługi indywi-
dualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, 
usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem 
internetu, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, 
usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi le-
czenia w zakresie płodności człowieka, usługi lekarskie, usługi 
medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób 
ciała człowieka, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, 
usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi me-
dyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne 
w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne 
w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-
reporting], usługi oceny medycznej, usługi opieki zdrowotnej, 
usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, 
usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie 
badań lekarskich, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, 
usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie le-
czenia chirurgicznego, usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, zapewnianie leczenia medycznego, usługi analiz 
medycznych związane z diagnozowaniem raka, doradztwo 
medyczne w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji 
medycznych w zakresie dermatologii, usługi dermatologicz-
ne w zakresie leczenia chorób skóry, doradztwo medyczne 
w zakresie geriatrii, udostępnianie informacji medycznych 
w zakresie geriatrii, usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, 
doradztwo w dziedzinie rodzenia, doradztwo w zakresie im-
munologii, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób 
starszych, poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu, 
poradnictwo medyczne związane ze stresem, porady me-
dyczne dla osób niepełnosprawnych, udzielanie porad me-
dycznych w zakresie redukcji masy ciała, udzielanie informacji 
żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała 
do celów medycznych, udzielanie informacji żywieniowych 
w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała 
do celów medycznych, udzielanie informacji on-line związa-
nych z zapobieganiem chorobom układu sercowo-naczynio-
wego i wylewom, udzielanie informacji w dziedzinie cukrzycy 
za pośrednictwem internetu, usługi doradcze dotyczące cho-
rób zwyrodnieniowych, usługi doradcze w zakresie leczenia 
chorób zwyrodnieniowych, usługi medyczne w zakresie le-
czenia skóry, usługi podologa.

(210) 514624 (220) 2020 06 10
(731) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PP POLISH PEN

(531) 26.01.18, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 16 pióra wieczne, pióra kulkowe, długopisy, 
ołówki, korektory, cienkopisy.

(210) 514627 (220) 2020 06 10
(731) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DIAXY
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], odświeżacze 
oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, 
płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, 
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, dezodoran-
ty do ciała [wyroby perfumeryjne], kremy perfumowane, 
olejki naturalne do perfum, spraye do ciała [nielecznicze], 
spraye do ciała, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji cia-
ła, kremy pod prysznic, kremowe mydło do ciała, kostki my-
dła do mycia ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy, 
mydła do użytku osobistego, mydła kosmetyczne, mydła 
nielecznicze, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła robione 
ręcznie, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie, 
mydła w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła w płynie 
do rąk i twarzy, mydła w płynie do kąpieli, mydła w postaci 
żelu, mydło niewymagające użycia wody, mydło do skóry, 
mydło aloesowe, mydła w żelu, mydło pielęgnacyjne, mydło 
pod prysznic, mydło przemysłowe, mydło w listkach do użyt-
ku osobistego, mydło w płatkach, mydło w płynie do kąpieli 
stóp, nielecznicze mydła toaletowe, peelingi złuszczające 
do rąk, peelingi złuszczające do stóp, preparaty do mycia rąk, 
środek do mycia rąk, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod 
prysznic nie do celów medycznych, aromatyczne olejki 
do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze żele 
do kąpieli, olejek do kąpieli, zioła do kąpieli, sole zapachowe 
do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, dezodoranty dla ludzi, dez-
odoranty do stóp [aerozole], dezodoranty do użytku osobi-
stego, w postaci sztyftów, dezodoranty do użytku osobiste-
go, preparaty do ciała w sprayu, nielecznicze antyperspiran-
ty, aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, balsam 
do cery z wypryskami, balsam do ciała, balsamy dla niemow-
ląt, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, bal-
samy do opalania, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy 
do pielęgnacji pupy niemowlęcia, balsamy do rąk, balsamy 
do rąk nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy 
do stóp (nielecznicze -), balsamy do ust, balsamy, inne niż 
do celów medycznych, balsamy oczyszczające, balsamy 
po opalaniu, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], 
emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje 
do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje wygładzają-
ce do skóry, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kompresy 
na oczy do celów kosmetycznych, kosmetyczne środki na-
wilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki do paznok-
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ci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, kosmetyki w postaci płynów, krem do rąk, 
krem do twarzy, krem pod oczy, krem przeciwzmarszczko-
wy, kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy chro-
niące przed słońcem [kosmetyki], kremy do twarzy do użyt-
ku kosmetycznego, kremy do odżywiania skóry do celów 
kosmetycznych, balsam do włosów, kosmetyczne płyny 
do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki 
do włosów, lakier do włosów, kremy odżywcze, kremy 
ochronne do włosów, kremy do pielęgnacji włosów, masecz-
ki do włosów, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze 
szampony do włosów, odżywka do włosów dla dzieci, od-
żywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do włosów, 
olejek do włosów, olejki do włosów, pianki do włosów, pianki 
ochronne do włosów, płukanki do włosów [szampon z od-
żywką], płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], 
płyny do włosów, płyny do układania włosów, płyny do styli-
zacji włosów, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do kuracji 
wzmacniających włosy, preparaty do mycia włosów, prepa-
raty do kuracji włosów, preparaty do kręcenia włosów, pre-
paraty do koloryzacji włosów, preparaty do pielęgnacji bro-
dy, preparaty do ochrony włosów przed słońcem, preparaty 
do układania włosów, preparaty odżywcze do włosów, pre-
paraty kosmetyczne do włosów, preparaty wygładzające 
i prostujące włosy, produkty do pielęgnacji farbowanych 
włosów, produkty do ochrony farbowanych włosów, szam-
pon do włosów, suche szampony, szampony, szampony 
do użytku osobistego, szampony do włosów, szampony 
do włosów dla ludzi, produkty do układania włosów dla męż-
czyzn, serum do układania włosów, rozjaśniacze do włosów, 
pudry do włosów, proszek do mycia włosów, serum do pielę-
gnacji włosów, środki do nawilżania włosów, serum do wło-
sów, środki rozjaśniające do włosów, środki pomagające roz-
czesywać splątane włosy, środki do rozjaśniania pasemek 
na włosach, produkty do wysuszania włosów do użytku ko-
smetycznego, produkty do zapobiegania wypadaniu wło-
sów do użytku kosmetycznego, żele ochronne do włosów, 
żele do włosów, żele do stylizacji włosów, woski do układania 
włosów, wosk do włosów, wosk do wąsów, tonik do włosów, 
szampony z odżywką do włosów, balsam po goleniu, balsa-
my do golenia, emulsje do depilacji, emulsje po goleniu, kre-
my nawilżające po goleniu, kremy po goleniu, kremy przed 
goleniem, olejki do brody, mydło do golenia, mleczko po go-
leniu, produkty do golenia w płynie, preparaty w aerozolu 
do golenia, preparaty do stosowania przed goleniem, prepa-
raty kosmetyczne po goleniu, aromaty do żywności [olejki 
eteryczne], aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki ete-
ryczne], olej rycynowy do celów kosmetycznych, olej koko-
sowy do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, denty-
styczne płyny do płukania ust pozbawione substancji me-
dycznych, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, 
5 dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, napo-
je dla niemowląt, preparaty dla niemowląt nie zawierające 
laktozy, suplementy z siarą, żywność z mleka w proszku dla 
niemowląt, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie 
wyprodukowane], białkowe suplementy diety, błonnik po-
karmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, 
cukier dietetyczny do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność do celów medycznych, dietetyczna żywność przysto-
sowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna żywność przy-
stosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki 
do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medyczne-
go, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-

nych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne 
do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napo-
jów, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodatki 
odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mi-
neralne, glukoza do stosowania jako dodatek do żywności 
do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata 
lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych, 
kapsułki odchudzające, homogenizowana żywność przysto-
sowana do celów medycznych, jedzenie liofilizowane przy-
stosowane do celów medycznych, krople witaminowe, l-kar-
nityna na utratę wagi, lecznicze dodatki do żywności, mie-
szane preparaty witaminowe, mieszanki do picia będące su-
plementami diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami 
odżywczymi, mieszanki do picia w proszku będące suple-
mentami diety o smaku owocowym, mięta do celów farma-
ceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, 
multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, napoje 
na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane 
do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, na-
poje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami 
do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, 
naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nekta-
ry owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów me-
dycznych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy die-
ty, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamien-
niki posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów 
medycznych, pastylki do ssania z dodatkiem cynku, prepara-
ty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku 
medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty 
do początkowego żywienia niemowląt, preparaty multiwita-
minowe, preparaty zawierające witaminę d, preparaty wzbo-
gacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, 
preparaty witaminowe, preparaty stosowane jako dodatki 
do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe 
i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, preparaty zawierające witaminę b, preparaty zawiera-
jące witaminę c, preparaty zawierające witaminę a, preparaty 
zmniejszające apetyt, probiotyki (suplementy), produkty die-
tetyczne dla osób chorych, produkty dietetyczne do celów 
medycznych, proszki jako zamienniki posiłków, słodziki 
sztuczne dostosowane dla diabetyków, przeciwutleniające 
suplementy, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwu-
tleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniacze do użytku diete-
tycznego, substytuty cukru dla diabetyków, suplementy die-
tetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety 
dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do ce-
lów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suple-
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy 
diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy 
diety składające się z aminokwasów, suplementy diety skła-
dające się z witamin, suplementy diety składające się z pier-
wiastków śladowych, suplementy diety składające się głów-
nie z magnezu, suplementy diety składające się głównie 
z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suple-
menty diety sporządzone głównie z witamin, suplementy 
diety w płynie, suplementy diety zawierające olej lniany, su-
plementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające 
propolis, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
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glukozę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy 
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające 
węgiel aktywny, suplementy diety zawierające pyłek sosno-
wy, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suple-
menty diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy 
diety ze sproszkowanym białkiem, zdrowotne suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, tabletki witamino-
we, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, tran w kro-
plach, tran z wątroby dorsza w kapsułkach, witaminy i prepa-
raty witaminowe, uzupełniające dodatki do żywności do ce-
lów medycznych, suplementy ziołowe w płynie, suplementy 
żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy witamino-
we w postaci plastrów, suplementy wzmacniające zawierają-
ce preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie 
i dla rekonwalescentów, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, 
suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suple-
menty odżywcze składające się głównie z żelaza, suplemen-
ty prebiotyczne, żelki witaminowe, ziołowe dodatki diete-
tyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetyczny-
mi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla diabetyków, lecznicze płyny 
do płukania ust, płyny lecznicze do płukania ust, lecznicze 
suche szampony, higieniczne środki nawilżające, preparaty 
do dezynfekcji paznokci, preparaty higieniczne do celów 
medycznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, żele na-
wilżające do użytku osobistego, alkohol leczniczy, antybak-
teryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, an-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne 
preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakte-
ryjne, chusteczki odkażające, preparaty antybakteryjne, na-
sączone chusteczki lecznicze, maści antyseptyczne, prepara-
ty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji 
rąk, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, produkty 
sterylizujące do przemywania, przeciwdrobnoustrojowe pły-
ny do mycia twarzy, spraye antybakteryjne, środki bakterio-
bójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, spraye 
antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, 
środki odkażające do użytku domowego, środki odkażające, 
środki do usuwania bakterii, antybakteryjne środki do mycia 
rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, detergenty bakte-
riobójcze, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twa-
rzy, lecznicze preparaty do mycia rąk, lecznicze szampony, 
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła leczni-
cze, odkażający preparat do mycia rąk, szampony lecznicze, 
środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, suplementy 
diety z cynkiem.

(210) 514642 (220) 2020 06 10
(731) DMOCHOWSKI SYLWERIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKI GÓRALSKIE

(531) 25.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 02.09.01, 29.01.01, 29.01.03, 
29.01.06

(510), (511) 30  cukierki, cukierki, batony i guma do żucia, 
cukierki bez cukru, cukierki czekoladowe, cukierki do żucia, 
cukierki do żucia na bazie żelatyny, cukierki inne niż do celów 
medycznych, cukierki miętowe, cukierki miętowe bezcukro-

we, cukierki miętowe [inne niż do celów leczniczych], cukier-
ki miętowe (nielecznicze -), cukierki na bazie skrobi [ame], 
cukierki (nielecznicze -), cukierki (nielecznicze -) z alkoholem, 
cukierki w kształcie laski, cukierki wykonane ręcznie, cukier-
ki z kakao, cukierki z karmelem, cukierki z mięty pieprzowej, 
karmelki [cukierki], koreańskie tradycyjne cukierki i ciastka 
[hankwa], miętowe (cukierki -), miodowe cukierki (nie do ce-
lów medycznych), pomadki [cukierki], słodycze [cukierki], 
cukierek odświeżający oddech [słodycze], inny niż do celów 
farmaceutycznych, dropsy owocowe [słodycze], karmelki 
twarde [słodycze], koreańskie tradycyjne prasowane słody-
cze [dasik], lodowe słodycze, musy (słodycze), nielecznicze 
słodycze będące słabo zakwaszonymi karmelkami, nielecz-
nicze słodycze do zastosowania jako część diety polegają-
cej na kontrolowaniu kalorii, nielecznicze słodycze do żucia, 
nielecznicze słodycze salmiakowo-lukrecjowe, nielecznicze 
słodycze o gumowej konsystencji, nielecznicze słodycze sła-
bo zakwaszone, nielecznicze słodycze w postaci karmelków, 
nielecznicze słodycze w postaci toffi, nielecznicze słodycze 
w postaci nugatu, nielecznicze słodycze w postaci krówek, 
nielecznicze słodycze w postaci czekoladowych eklerek, 
nielecznicze słodycze w postaci cukrowych wyrobów cu-
kierniczych, nielecznicze słodycze w postaci skondensowa-
nej, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], nielecznicze 
słodycze zawierające aromaty ziołowe, owocowe (galaretki -) 
[słodycze], piankowe słodycze na bazie cukru, słodycze bez 
cukru, słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze 
do żucia z płynnym nadzieniem owocowym (nielecznicze), 
słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe 
w postaci lizaków, słodycze miętowe [inne niż do celów lecz-
niczych], słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, słodycze 
na bazie mięty [nielecznicze], słodycze nielecznicze, słody-
cze (nielecznicze -) na bazie alkoholu, słodycze (nielecznicze 
-) na bazie miodu, słodycze o smaku lukrecji, słodycze o sma-
ku mięty (nielecznicze -), słodycze o smaku owocowym, sło-
dycze owocowe, słodycze piankowe, słodycze słodzone ksy-
litolem, słodycze z czerwonego żeń-szenia, słodycze z go-
towanego cukru, słodycze z oleju sezamowego, słodycze 
z syropu z kukurydzy w kształcie ziaren kukurydzy, słodycze 
z żeńszeniem, słodycze zawierające owoce.

(210) 514655 (220) 2020 06 10
(731) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PP POLISH PEN

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 16 pióra wieczne, pióra kulkowe, długopisy, 
ołówki, korektory, cienkopisy.

(210) 514672 (220) 2020 06 10
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ROZTAŃCZONY NARODOWY
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
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wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisa-
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputero-
we inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry 
planszowe, gry przystosowane do użytku z odbiornikami 
telewizyjnymi, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, 
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłosze-
niowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, promowanie koncertów muzycznych, promocja 
[reklama] koncertów, 38 obsługa przekazu i przekazywanie 
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, 
naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowa-
nie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interak-
tywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie in-
formacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informa-
cji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-

żek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, produkcja radiowa, filmowa, tele-
wizyjna i kinowa, koncerty muzyczne, prezentacja koncer-
tów, organizowanie koncertów, rezerwacje koncertów, zarzą-
dzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, usługi 
koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycz-
nych prezentacja koncertów muzycznych, usługi koncertów 
śpiewu, produkcja koncertów muzycznych, koncerty mu-
zyczne na żywo, rezerwacja biletów na koncerty, rozrywka 
w postaci koncertów, organizowanie koncertów muzyki pop, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, biura rezerwacji bi-
letów koncertowych, koncerty muzyczne za pośrednictwem 
telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, usługi 
rezerwacji biletów na koncerty, przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, organizacja i przeprowa-
dzanie koncertów muzycznych, usługi rozrywkowe w po-
staci występów koncertowych, usługi rezerwacji biletów 
do teatru i na koncerty, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na koncerty muzyczne, usługi doradcze i informacyj-
ne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i pro-
wadzeniem koncertów, 42 usługi w zakresie hostingu sieci 
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia 
witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projekto-
wanie graficzne.

(210) 514685 (220) 2020 06 12
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(553) (znak multimedialny)
(540) BALUSTRADA systemowa HCA

(531) 06.01.02, 07.15.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 poręcze metalowe, poręcze metalowe do użyt-
ku w budynkach, słupki metalowe, metalowe słupki do balu-
strad, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, okładziny 
metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne 
metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia 
metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe, pane-
le konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, 
panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe do bu-
dynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne 
metalowe panele okładzinowe do ścian, oszklone panele 
do użytku w budownictwie, aluminium profilowane wytła-
czane, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, 
półprodukty z aluminium lub jego stopów, elementy wyciska-
nego aluminium, profile aluminiowe, 11 akumulatory ciepła, 
regeneratory ciepła, urządzenia do magazynowania ener-
gii cieplnej do ogrzewania, termiczne kolektory słoneczne 
do ogrzewania, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, 
panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory sło-
neczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, kolekto-
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ry słoneczne do celów grzewczych, piece słoneczne, urządze-
nia wytwarzające ciepło, instalacje do ogrzewania wodnego, 
instalacje grzewcze, urządzenia do ogrzewania, wymienniki 
ciepła inne niż części maszyn, grzejniki akumulacyjne, grzejni-
ki segmentowe, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości 
na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrzewa-
nia, grzejniki cieplne do ogrzewania budynków, ogrzewanie 
podłogowe, elektryczne systemy oświetlenia szynowego, 
systemy HVAC (instalacje do ogrzewania, wentylacji i klima-
tyzacji), systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
klimatyzacji i akumulacji ciepła), 42 badania naukowe, bada-
nia w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie 
projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materia-
łów, technologiczne badania projektowe, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania 
technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, 
badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania 
w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, bada-
nia naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i prze-
mysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, badania 
związane z fizyką, badania i analizy naukowe, projektowanie 
konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne, pro-
jektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie 
ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projekto-
wanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, 
projektowanie znaków towarowych, projektowanie metod 
produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, prace ba-
dawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo-
-rozwojowe nad nowymi produktami, prace badawczo-roz-
wojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, prace 
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, badania naukowe 
i technologiczne związane z mapowaniem patentów, badania 
i rozwój w zakresie nauki, projektowanie i planowanie tech-
niczne systemów kanalizacyjnych, projektowanie i opraco-
wywanie systemów do wytwarzania energii regeneracyjnej, 
sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowol-
taicznych, wzornictwo i opracowywanie produktów, projek-
towanie systemów inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne 
dotyczące systemów operowania metalem, usługi inżynie-
ryjne dotyczące systemów formowania metali, sporządzanie 
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, 
opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, 
projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania 
energii regeneracyjnej, usługi inżynieryjne związane z syste-
mami zaopatrzenia w energię, usługi projektowe związane 
z systemami procesowymi dla przemysłu biotechnologiczne-
go, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do ste-
rowania, regulacji i monitorowania systemów energii słonecz-
nej, 45 licencjonowanie własności intelektualnej i praw autor-
skich, licencjonowanie własności przemysłowej, zarządzanie 
prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, 
licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, li-
cencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie 
praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań 
patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjo-
nowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań 
i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa 
autorskiego poprzez ich licencjonowanie, zarządzanie i wyko-
rzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich 
poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trze-
cich, zarządzanie patentami.

(210) 514716 (220) 2020 06 12
(731) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) GRA EDUKACYJNA Gotowanie

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, gry z wy-
świetlaczem ciekłokrystalicznym, zabawki edukacyjne, plan-
sze do gry, układanki (puzzle), zdrapki do gier loteryjnych, gry 
elektroniczne inne niż telewizyjne, karty do gry, klocki, ku-
kiełki, modele będące zabawkami, przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, rzutki, strzałki (gry), 
sprzęt do gier video, urządzenia do sztuczek magicznych, 
warcaby, szachy, łamigłówki, marionetki, zabawki ruchome, 
zabawki sterowane radiem.

(210) 514763 (220) 2020 06 15
(731) PROWINCJA ŚWIĘTEGO ANTONIEGO 

I BŁOGOSŁAWIONEGO JAKUBA STRZEMIĘ 
ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH 
(FRANCISZKANÓW), Kraków

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.01, 02.01.03, 05.03.13, 19.11.04, 02.09.14, 24.13.25
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do ce-
lów medycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceu-
tycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, albumina 
słodowa do użytku farmaceutycznego, alginiany do celów 
farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceu-
tycznych, alkohol do stosowania miejscowego, alkohol 
leczniczy, antybakteryjne płyny do rąk, antybiotyki, balsam 
gurjunowy do celów medycznych, balsamiczne preparaty 
do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, 
białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwie-
rząt, biologiczne preparaty do celów medycznych, biolo-
giczne preparaty do celów weterynaryjnych, błonnik po-
karmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, chleb 
dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, 
chleb o niskiej zawartości soli przystosowany do celów me-
dycznych, cukier leczniczy, cukier do celów medycznych, 
cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, detergen-
ty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi 
lub zwierząt, dietetyczna żywność do celów medycznych, 
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycz-
nych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary 
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościo-
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we przystosowane do celów medycznych, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne 
wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, 
digitalina, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, drewno 
cedrowe jako środek odstraszający owady, drożdże do ce-
lów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, 
drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne 
do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe 
do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne w postaci 
eliksirów, emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze, 
enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów 
medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych, enzy-
my mlekowe do celów farmaceutycznych, estry do celów 
farmaceutycznych, estry spożywcze do celów farmaceu-
tycznych, etery do celów farmaceutycznych, etery do ce-
lów medycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, 
eukaliptus do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne 
słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, 
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, fosforany do ce-
lów farmaceutycznych, fungicydy, glicerofosfaty, gliceryna 
do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, 
glukoza do stosowania jako dodatek do żywności do celów 
medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, herba-
ta dla astmatyków, herbata lecznicza, herbata z ziół do ce-
lów leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
herbicydy, homogenizowana żywność przystosowana 
do celów medycznych, hormony do celów medycznych, 
hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, insektycydy, 
jalapa [wilec przeczyszczający], jujuba lecznicza, kamfora 
do celów medycznych, koper włoski do celów medycznych, 
kora do celów farmaceutycznych, korzenie lecznicze, kre-
my lecznicze, kremy ziołowe do celów medycznych, lecz-
nicze płyny, lecznicze napary ziołowe, lecznicze preparaty 
do leczenia skóry, lecznicze szampony, lecznicze wyciągi 
ziołowe do celów medycznych, lekarstwa, leki dla ludzi, 
lukrecja do celów farmaceutycznych, maści ziołowe do ce-
lów leczniczych, maści lecznicze do stosowania na skórę, 
maści do celów farmaceutycznych, mazidła, mąka z siemie-
nia lnianego do celów farmaceutycznych, mielone siemię 
lniane do użytku jako suplement diety, mieszanki zioło-
we do użytku medycznego, mieszanki na kaszel, mleczko 
pszczele do celów farmaceutycznych, mydła i detergenty 
lecznicze i odkażające, mydła lecznicze, nalewki do celów 
medycznych oraz leczniczych, napary lecznicze, napoje 
ziołowe do użytku leczniczego, odżywcze suplementy die-
ty, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy 
do celów medycznych, olejek miętowy bez mentolu do ce-
lów medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, 
olejek z kopru do celów leczniczych, olejek terpentynowy 
do celów farmaceutycznych, olejki lecznicze, pomady 
do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji skóry 
do celów medycznych, preparaty do produkcji napojów 
leczniczych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania 
chorobom zapalnym, preparaty fitoterapeutyczne do ce-
lów medycznych propolis do celów farmaceutycznych, 
proszki lecznicze na bazie: jeżówki wierzbownicy i aloesu, 
siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do ce-
lów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze do ce-
lów leczniczych, sole do celów medycznych, substancje 
odżywcze i dietetyczne do celów leczniczych, suplementy 
diety, suplementy diety zawierające olej lniany, suplemen-
ty diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety 
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek 
sosnowy, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, su-
plementy diety ze sproszkowanymi jagodami Acai, syropy 
do użytku farmaceutycznego, szampony lecznicze, tabletki 

wspomagające odchudzanie, tran, woda morska do kąpie-
li leczniczych, woda termalna, wody mineralne do celów 
medycznych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub 
zakonserwowane, żelatyna do celów medycznych.

(210) 514775 (220) 2020 06 15
(731) THR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) thr

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 leasing pracowniczy, przydzielanie stanowisk 
pracy, wyszukiwanie miejsc pracy, usługi agencji pośrednic-
twa pracy i rekrutacji pracowników, tymczasowe wyznacze-
nie pracowników, usługi rejestrowania pracowników, usługi 
dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, usługi 
doradcze pośrednictwa pracy, usługi biura pośrednictwa pra-
cy, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymcza-
sowej, analiza pracy w celu określenia umiejętności pracow-
nika i innych wymagań względem tego pracownika, usługi 
w zakresie pośrednictwa pracy, organizowanie i prowadzenie 
targów pracy, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji 
pracowników, znajdowanie posady dla pracowników tymcza-
sowych, usługi w zakresie przenoszenia pracowników, usługi 
dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi w zakresie 
wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, agencje 
pośrednictwa pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi 
w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy.

(210) 514778 (220) 2020 06 15
(731) WINNICKI BOGUMIŁ AIR SERVICE AS, PNEUMATYKA- 

-KOMPRESORY-POLMO ŁÓDŹ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mSp POLMO

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 kompresory powietrza, kompresory tłokowe, 
kompresory śrubowe, sprężarki, sprężarki powietrza, sprężarki 
elektryczne, sprężarki tłokowe, śrubowe sprężarki powietrzne.

(210) 514806 (220) 2020 06 16
(731) BRÜGGEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) nju BAJT

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 płatki zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki 
owsiane, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki owsia-
ne i pszeniczne, płatki śniadaniowe zawierające mieszankę 
owoców i błonnika, płatki, musli, crunch, batoniki, owsianki, 
wersje proteinowe, płatki pszenne, zbożowe (płatki -), płatki 
kukurydziane, płatki jęczmienne, śniadaniowe płatki ryżowe, 
płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe 
zawierające owoce, płatki śniadaniowe zawierające miód, 
płatki owsiane i pszeniczne, płatki śniadaniowe na ciepło, 
płatki z naturalnego ryżu, płatki śniadaniowe o smaku miodu, 
płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, płatki zbożowe gotowe 
do spożycia, płatki owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, 
płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonni-
ka, przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona 
do spożycia przez ludzi.

(210) 514844 (220) 2020 06 17
(731) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SMART BINGO
(510), (511) 28 gry planszowe, gry logiczne, gry towarzyskie, 
gry z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, zabawki edukacyj-
ne, plansze do gry, układanki (puzzle), zdrapki do gier lote-
ryjnych, gry elektroniczne inne niż telewizyjne, karty do gry, 
klocki, kukiełki, modele będące zabawkami, przenośne gry 
i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, rzutki, 
strzałki (gry), sprzęt do gier video, urządzenia do sztuczek 
magicznych, warcaby, szachy, łamigłówki, marionetki, za-
bawki ruchome, zabawki sterowane radiem.

(210) 514851 (220) 2020 06 17
(731) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TropiVet

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 dietetyczna karma dla zwierząt, w tym karma 
dla zwierząt stosowana w dietach eliminacyjnych lub w die-
tach ukierunkowanych na wspomaganie układu krążenia lub 
układu trawiennego lub układu kostnego lub odporności lub 
innych specyficznych narządów zwierząt, witaminizowana 
karma dla zwierząt, karma dla zwierząt z mikroelementami, 
witaminy i mikroelementy dla zwierząt, suplementy diety dla 
zwierząt, dodatki odżywcze i mineralne do karm dla zwie-
rząt, 31 karma dla zwierząt, karma mokra i sucha dla zwie-
rząt, pokarmy dla zwierząt zawierające dodatki odżywcze, 
witaminy i mikroelementy nie do celów leczniczych, jadalne 
smakołyki dla zwierząt, jadalne kości dla zwierząt.

(210) 514853 (220) 2020 06 17
(731) OSADA ŚNIEŻKA OPERATOR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Green Mountain Hotel
(510), (511) 43 usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośred-
nictwem Internetu, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, 
usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji zakwaterowania 
na wakacje, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie 
gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, usługi w zakresie rezerwacji zakwatero-
wania, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usłu-
gi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi 
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie 
zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania w hote-
lach, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń 
na przyjęcia towarzyskie, wynajem pomieszczeń na wysta-
wy, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal 
na zebrania, wypożyczanie fontann czekoladowych, wypo-
życzanie koców, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, 
zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie obiek-
tów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń 
na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, 
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia za-
rządu, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi 
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń 
na posiedzenia, udostępnianie sal konferencyjnych, udo-
stępnianie zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego dla gości, udzielanie infor-
macji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, udzielanie 
informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji  
on-line dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas 
wakacji, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udzielanie 
informacji w zakresie barów, usługi barów i restauracji, usłu-
gi barów kawowych, usługi barów z sokami, usługi barowe, 
usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi ca-
teringu zewnętrznego, usługi degustacji win (dostarczanie 
napojów), usługi doradców w zakresie win, usługi hoteli 
i moteli, usługi hotelowe, usługi kateringowe, usługi restau-
racji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja za-
kwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania 
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwacja za-
kwaterowania dla turystów, rezerwacje hotelowe, rezerwacje 
miejsc w hotelach, rezerwowanie pokojów dla podróżnych, 
rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, ser-
wowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności 
i napojów dla gości, świadczenie usług rezerwacji pokojów 
oraz rezerwacji hoteli, świadczenie usług w zakresie rezerwa-
cji zakwaterowania w hotelach, tymczasowy wynajem pokoi, 
udostępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwa-
terowania, udostępnianie informacji on-line dotyczących 
rezerwacji hotelowych, udostępnianie informacji na temat 
zakwaterowania przez Internet, udostępnianie informacji 
o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Inter-
netu, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spo-
tkania, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego 
w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety 
i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na wystawy, hotele, hostele i pensjonaty, zakwate-
rowanie wakacyjne i turystyczne, tymczasowe zakwatero-
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wanie, bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, dostarczanie 
obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie], 
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, elektro-
niczne usługi informacyjne związane z hotelami, hotelowe 
usługi kateringowe, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], kafeterie [bufety], katering obejmujący żywność 
i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napo-
je na przyjęcia koktajlowe, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), obsługa zakwa-
terowania członków organizacji, oferowanie zakwaterowania 
tymczasowego jako cześć pakietów pobytowych, oferowa-
nie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości, organizacja cateringu na im-
prezy urodzinowe, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], 
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizo-
wanie bankietów, organizowanie i udostępnianie zakwatero-
wania tymczasowego, organizowanie posiłków w hotelach, 
organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie 
zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwatero-
wania dla wczasowiczów, organizowanie zakwaterowania 
wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania na pobyt cza-
sowy, pizzerie, przygotowywanie i zaopatrywanie w żyw-
ność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywa-
nie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, przygo-
towywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na ze-
wnątrz, puby, restaurację dla turystów, restauracje oferujące 
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restaurację 
z grillem, rezerwacja pokoi, rezerwacja pokojów hotelowych 
dla podróżnych, rezerwacja stolików w restauracjach, rezer-
wacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, rezerwacja za-
kwaterowania, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego.

(210) 514854 (220) 2020 06 17
(731) OSADA ŚNIEŻKA OPERATOR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Green Apartments
(510), (511) 43 rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja za-
kwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania 
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwacja 
zakwaterowania dla turystów, rezerwacje hotelowe, rezer-
wacje miejsc w hotelach, rezerwowanie pokojów dla po-
dróżnych, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i na-
pojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości, świadczenie usług rezerwacji 
pokojów oraz rezerwacji hoteli, świadczenie usług w zakre-
sie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, tymczasowy wy-
najem pokoi, udostępnianie informacji o usługach tymcza-
sowego zakwaterowania, udostępnianie informacji on-line 
dotyczących rezerwacji hotelowych, udostępnianie infor-
macji na temat zakwaterowania przez Internet, udostępnia-
nie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośred-
nictwem Internetu, udostępnianie miejsc noclegowych 
w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferen-
cje, wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu 
wystawienniczego w hotelach, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjal-
ne okazje, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie obiek-
tów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń 
na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, 

udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia za-
rządu, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi 
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń 
na posiedzenia, udostępnianie sal konferencyjnych, udo-
stępnianie zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego dla gości, udzielanie infor-
macji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, udzielanie 
informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji 
on-line dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas 
wakacji, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udzielanie 
informacji w zakresie barów, usługi barów i restauracji, usłu-
gi barów kawowych, usługi barów z sokami, usługi barowe, 
usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi ca-
teringu zewnętrznego, usługi degustacji win (dostarczanie 
napojów), usługi doradców w zakresie win, usługi hoteli 
i moteli, usługi hotelowe, usługi kateringowe, usługi restau-
racji hotelowych, usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośred-
nictwem Internetu, usługi rezerwacji miejsc w restaura-
cjach, usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji zakwa-
terowania na wakacje, usługi w zakresie bankietów, usługi 
w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygo-
towywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie rezer-
wacji zakwaterowania, usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelo-
wych, usługi w zakresie zakwaterowania, usługi w zakresie 
zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wy-
najem pomieszczeń na wystawy, wynajmowanie sal konfe-
rencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie 
fontann czekoladowych, wypożyczanie koców, zapewnia-
nie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie pomieszczeń 
na uroczystości, zapewnianie zakwaterowania w hotelach 
i motelach, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, tymczasowe zakwaterowa-
nie, bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, dostarczanie 
obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowa-
nie], dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 
elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, ho-
telowe usługi kateringowe, imprezy firmowe [zapewnianie 
jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], katering obejmujący 
żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żyw-
ność i napoje na przyjęcia koktajlowe, kawiarnia, koktajlba-
ry, lodziarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
obsługa zakwaterowania członków organizacji, oferowa-
nie zakwaterowania tymczasowego jako cześć pakietów 
pobytowych, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, 
organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, organizacja 
przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], organizowanie bankietów, organizo-
wanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, 
organizowanie posiłków w hotelach, organizowanie zakwa-
terowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania 
tymczasowego, organizowanie zakwaterowania dla wcza-
sowiczów, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, 
organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, pizze-
rie, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, 
przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywa-
nie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, 
puby, restaurację dla turystów, restauracje oferujące dania 
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na wynos, restauracje samoobsługowe, restaurację z gril-
lem, rezerwacja pokoi, rezerwacja pokojów hotelowych dla 
podróżnych, rezerwacja stolików w restauracjach, rezerwa-
cja zakwaterowania na rzecz podróżnych, rezerwacja za-
kwaterowania, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego.

(210) 514975 (220) 2020 06 19
(731) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI,  

PAWEŁ ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) CANION
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki che-
miczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy doglebowe i do-
listne, stymulatory wzrostu roślin, chemikalia do stosowa-
nia w pestycydach, chemikalia do użytku w leczeniu szkód 
ekologicznych u roślin, dodatki chemiczne do fungicydów, 
produkty chemiczne stosowane w leczeniu chorób roślin, 
dodatki glebowe, fosforany [nawozy], materiały popra-
wiające kondycję gleby, naturalne i syntetyczne czynniki 
wspomagające wzrost roślin, podłoża hodowlane, odżyw-
ki dla roślin, preparaty do wzmacniania roślin, preparaty 
do regulacji wzrostu roślin, preparaty do nawożenia gleby, 
preparaty bakteryjne do celów rolniczych, środki chemicz-
ne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insek-
tycydy, środki przeciwpasożytnicze], produkty chemiczne 
do hamowania rozwoju chwastów, produkty chemiczne 
do podtrzymywania świeżości kwiatów ciętych, produkty 
mineralne do użytku w hodowli roślin, środki zabezpiecza-
jące dla roślin, środki zwiększające plony upraw, zaprawy 
do nasion, chemiczne środki wspomagające do użytku 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy ogrodni-
cze, nawozy rolnicze, detergenty przeznaczone dla pro-
cesów produkcyjnych i przemysłu, mieszaniny chemiczne 
i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, 
aktywatory kompostu, biologiczne nawozy azotowe, che-
miczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, 
chemiczne środki wspomagające do użytku w leśnictwie, 
chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 
mieszanki substancji chemicznych i materiałów natural-
nych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, mieszanki 
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użyt-
ku jako nawozy ogrodnicze, mieszanki nawozów o spowol-
nionym uwalnianiu, mieszanki do sadzenia w doniczkach, 
preparaty bakteriologiczne do użytku w leśnictwie, pre-
paraty bakteriologiczne do użytku w ogrodnictwie, pre-
paraty bakteriologiczne do użytku w rolnictwie, preparaty 
chemiczne do obróbki gleby, środki poprawiające glebę, 
dodatki chemiczne do środków owadobójczych, środki 
ochrony roślin przeciw patogenom, środki do uzdatniania 
gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych, środki 
do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów rol-
nych, środki do regulacji wzrostu roślin z mikroorganizma-
mi, środki do ochrony nasion, środki chemiczne stosowane 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki ulepszające 
glebę, środki zwiększające plony warzyw, środki stymulu-
jące wzrost [inne niż do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych], substancje do uzdatniania gleby [inne niż do wy-
jaławiania], substancje do uprawy bezglebowej [rolnictwo], 
substancje do stabilizowania ziemi, substancje do regulacji 
wzrostu roślin, substancje do poprawy stanu gleby, sub-
stancje do pobudzania wzrostu roślin.

(210) 515018 (220) 2020 06 22
(731) PLUCIK WOJCIECH, PLUCIK JUSTYNA  

BROWAR OPOLSKI SPÓŁKA CYWILNA, Krośnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR OPOLSKI

(531) 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 32 brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, piwo, piwo słodowe.

(210) 515120 (220) 2020 06 24
(731) FastGroup Systems OÜ, Tallinn, EE
(540) (znak słowny)
(540) CHILLISPACES.COM
(510), (511) 35 usługi księgowe, usługi biurowe, powielanie 
dokumentów, usługi w zakresie prowadzenia sekretariatu, 
zarządzanie w działalności gospodarczej, obsługa admini-
stracyjna firm na zlecenie, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, administrowanie 
biznesowe w zakresie biur, badania rynkowe, 36 wynajem 
pomieszczeń biurowych, usługi finansowe, analizy finanso-
we, operacje finansowe, doradztwo w sprawach finanso-
wych, 43 organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
tymczasowe zakwaterowanie, wynajmowanie sal na posie-
dzenia, mityngi, narady.

(210) 515130 (220) 2020 06 24
(731) MIKRUT JOANNA, CISZEK JOANNA AS MEDIA 

SPÓŁKA CYWILNA, Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AS MEDIA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.03, 27.05.22, 29.01.01, 29.01.05
(510), (511) 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w za-
kresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za po-
średnictwem środków skomputeryzowanych, usługi wy-
dawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze 
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w internecie, 
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muzyczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakre-
sie utworów muzycznych, wydawanie czasopism, wydawa-
nie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie prospektów, 
wydawanie audiobooków, wydawanie katalogów, wyda-
wanie przewodników turystycznych, wydawanie publikacji 
medycznych, wydawanie czasopism i książek w postaci elek-
tronicznej, usługi wydawania publikacji periodycznych i nie-
periodycznych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie, 
usługi publikacji, publikacja czasopism, publikacja broszur, 
publikacje multimedialne, publikowanie podręczników, pu-
blikowanie recenzji, publikowanie opowiadań, publikowanie 
ulotek, publikowanie plakatów, publikowania broszur, publi-
kowanie książek, publikowanie tekstów, publikowanie czaso-
pism, publikowanie elektroniczne, publikowanie fotografii, 
publikacja podręczników użytkownika, publikacja materia-
łów edukacyjnych, publikacja prac naukowych, publikowa-
nie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, pu-
blikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie ksią-
żek instruktażowych, publikowanie literatury instruktażowej, 
publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek 
edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych, pu-
blikowanie tekstów muzycznych, publikowanie czasopism 
elektronicznych, publikowanie tekstów medycznych, publi-
kowanie czasopism internetowych, publikowanie arkuszy in-
formacyjnych, publikowanie multimedialne książek, publiko-
wanie magazynów konsumenckich, przygotowywanie tek-
stów do publikacji, publikacja gazet elektronicznych on-line, 
multimedialne wydania publikacji elektronicznych, udostęp-
nianie publikacji on-line, publikowanie drogą elektroniczną, 
publikowanie materiałów multimedialnych on-line, usługi 
w zakresie publikacji książek, usługi doradcze w zakresie 
publikowania, publikowanie druków w formie elektronicz-
nej, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, 
usługi w zakresie publikowania on-line, publikowanie książek 
związanych z rozrywką, udzielanie informacji związanych 
z publikowaniem, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji 
czasopism, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji ksią-
żek, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publiko-
wanie słów piosenek w postaci książek, publikowanie ksią-
żek związanych z technologią informacyjną, publikowanie 
książek z nutowym zapisem muzyki, konsultacje edytorskie, 
redagowanie tekstów pisanych, publikacja i redagowanie 
materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie książek, 
redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, im-
presariat jako organizowanie spektakli, organizowanie i pro-
wadzenie koncertów.

(210) 515154 (220) 2020 06 25
(731) TOMA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) & ORFINA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i we-
terynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub we-
terynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkaża-
jące, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy.

(210) 515155 (220) 2020 06 25
(731) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYFAMA

(531) 26.01.18, 26.01.16, 29.01.03
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe i ich części, wyroby me-
talowe gotowe, odkuwki zgrzebeł, odkuwki obejm, odkuwki 
łączników, odlewy górniczych gwiazd napędowych, odlewy 
górniczych drabinek, odlewy profili przenośników zgrzebło-
wych, odlewy kół pasowych, odlewy zgrzebeł, 7 maszyny 
ogólnego przeznaczenia, maszyny dla górnictwa, maszyny 
do wydobywania, strugi węglowe i części do nich, napędy 
do przenośników, części i podzespoły do napędów do prze-
nośników, przenośniki zgrzebłowe górnicze ścianowe, pod-
ścianowe, do robót przygotowawczych i dla ratownictwa, 
ich podzespoły i części, bębny przenośników zgrzebłowych, 
zgrzebła dla przenośników zgrzebłowych, bębny przenośni-
ków taśmowych, stacje zwrotne przenośników taśmowych, 
urządzenia do czyszczenia taśmy przenośników taśmowych, 
zwrotnie przenośników taśmowych, górnicze kruszarki ścia-
nowe, górnicze kruszarki podścianowe, górnicze urządzenia 
rozporowe, górnicze urządzenia przesuwające, sprzęgła ela-
styczne, hamulce śrubowe, hydrauliczne urządzenia do na-
pinania łańcucha przenośników zgrzebłowych, napędy prze-
nośników zgrzebłowych z nadążnym napinaniem łańcucha, 
górnicze zwrotnie teleskopowe, górnicze rynny dołączne 
teleskopowe, 9 urządzenia do pomiaru napięcia łańcucha 
przenośnika zgrzebłowego, 37 instalowanie, modernizacja, 
remont, serwisowanie, konserwacja i naprawa maszyn i urzą-
dzeń przemysłowych oraz sprzętu i wyposażenia do nich, 
instalowanie, modernizacja, remont, serwisowanie, kon-
serwacja i naprawa maszyn i urządzeń dla górnictwa oraz 
sprzętu i wyposażenia do nich, regeneracja części zamien-
nych do maszyn górniczych w tym do przenośników zgrze-
błowych, kruszarek ścianowych, kruszarek podścianowych, 
urządzeń rozporowych.

(210) 515163 (220) 2020 06 25
(731) SOJA ANTONI F.H.U. SAN-EKO TRANSPORT 

ODPADÓW SANITARNYCH, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAN-EKO
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.02, 05.03.15
(510), (511) 39 zbiór odpadów, transport odpadów, składo-
wanie odpadów, usuwanie odpadów, gromadzenie odpa-
dów, usługi wywozu odpadów, zbieranie odpadów komer-
cyjnych, zbieranie odpadów domowych, wynajmowanie 
pojemników do transportu odpadów, zbieranie pojemników 
na materiały odpadowe, zbieranie śmieci, transport odpa-
dów medycznych i odpadów specjalnych, usługi transportu 
niebezpiecznych odpadów, obsługa w zakresie gospodaro-
wania [transport] odpadkami.

(210) 515164 (220) 2020 06 25
(731) CZUBA MARCIN SPEEDY DOWOZY,  

Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPEEDY

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.11.01, 18.01.23
(510), (511) 39 transport i dostawy towarów, usługi dostaw-
cze, dostawa żywności, dostawa produktów spożywczych, 
dostarczanie towarów przez kuriera, transport drogą kurier-
ską, usługi kurierskie, usługi kurierskie dotyczące towarów, 
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, dostar-
czanie informacji dotyczących transportu, odbiór, transport 
i dostawa towarów, organizowanie transportu, organizowa-
nie transportu towarów, transport, transport drogowy.

(210) 515165 (220) 2020 06 25
(731) NXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grzymysław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NXO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 9 oprogramowanie, kodowane programy, in-
teraktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne 
multimedialne programy komputerowe, oprogramowanie 
do smartfonów, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, oprogramowanie do pobrania, oprogramo-
wanie komputerowe, oprogramowanie użytkowe, programy 
do przetwarzania danych, aplikacje biurowe i biznesowe, 
aplikacje do przepływu pracy, komputerowe oprogramowa-
nie użytkowe, mobilne aplikacje, oprogramowanie do pracy 
zespołowej, oprogramowanie do raportowania, oprogramo-
wanie do rozwoju produktów, oprogramowanie do zarzą-
dzania organizacją pracy, oprogramowanie do zarządzania 
personelem, oprogramowanie kompilujące, oprogramo-
wanie wspomagające podejmowanie decyzji, oprogramo-
wanie symulacyjne, oprogramowanie miernicze, pakiety 
oprogramowania, 35 usługi reklamowe za pośrednictwem 
Internetu, promowanie sprzedaży za pośrednictwem pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, pośrednictwo w za-
wieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 
reklama towarów i usług sprzedawców on-line za pośred-

nictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, udostęp-
nianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, 
marketing internetowy, kampanie marketingowe, usługi 
marketingowe, usługi konsultingowe w zakresie marketingu 
internetowego, marketing towarów i usług na rzecz innych, 
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, promocja towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promowanie 
towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam 
na stronach internetowych, agencje informacji handlowej, 
agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynku, badania 
rynku i badania marketingowe, badania opinii publicznej, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka 
tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, opra-
cowywanie ankiet opinii publicznej, przeprowadzanie ba-
dań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, 
badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodar-
czej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, rekla-
ma, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci ko-
munikacyjnej, reklama korespondencyjna, statystyczne ze-
stawienia, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usłu-
gi w zakresie tworzenia marki, testowanie marki, usługi w za-
kresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie oceny marki, 
usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi reklamowe 
służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości 
marki, analiza świadomości społecznej w dziedzinie rekla-
my, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecz-
nościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, udostępnianie in-
formacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościo-
wych, 42 programowanie aplikacji multimedialnych, progra-
mowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, 
programowanie oprogramowania do zarządzania bazami 
danych, programowanie oprogramowania telekomunika-
cyjnego, programowanie programów zabezpieczających 
przed zagrożeniami internetowymi, pisanie programów kon-
trolnych, projektowanie oprogramowania do smartfonów, 
usługi programowania komputerowego w zakresie bezpie-
czeństwa danych elektronicznych, konsultacje w dziedzinie 
technologii informacyjnej, usługi konsultacyjne w zakresie 
technologii, usługi konsultacyjne w zakresie programowania 
komputerów, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakre-
sie utrzymywania oprogramowania komputerowego, świad-
czenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych 
w zakresie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
i konserwacja oprogramowania i programów komputero-
wych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepsza-
nie oprogramowania komputerowego, edycja programów 
komputerowych, inżynieria oprogramowania, opracowa-
nie oprogramowania komputerowego, opracowywanie 
programów do przetwarzania danych, pisanie programów 
komputerowych, programowanie komputerowe dla osób 
trzecich, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie oprogramowania systemowego, 
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projektowanie pakietów oprogramowania na zamówienie, 
projektowanie oprogramowania do urządzeń wbudowa-
nych, projektowanie programów komputerowych, tworze-
nie oprogramowania komputera, projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, 
usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem 
komputerowym i aplikacjami, instalacja i dostosowanie 
na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby do-
starczania treści multimedialnych, opracowywanie rozwią-
zań aplikacji oprogramowania komputerowego, testowanie 
programów komputerowych.

(210) 515172 (220) 2020 06 25
(731) NIEWĘGŁOWSKI JACEK GLOBAL-MED,  

Radzyń Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLOBAL - MED z pasją dla pomocy

(531) 29.01.04, 27.05.01, 01.05.02
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, pro-
wadzenie kursów, zapewnianie kursów instruktażowych, 
zapewnianie kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów 
edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, orga-
nizowanie kursów instruktażowych, produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, 
usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usłu-
gi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkole-
niowych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach 
edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych rozprowa-
dzanych na profesjonalnych wykładach, organizacja szkoleń, 
szkolenia edukacyjne, szkolenie zaawansowane, wyznacza-
nie standardów szkoleń, szkolenia dla dorosłych, organizo-
wanie programów szkoleniowych, doradztwo w zakresie 
szkoleń, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi instrukta-
żowe i szkoleniowe, organizowanie pokazów w celach szko-
leniowych, usługi edukacji medycznej, nauczanie w dziedzi-
nie medycyny, szkolenia w dziedzinie medycyny, usługi na-
uczania dotyczące medycyny, zapewnianie szkoleniowych 
kursów medycznych, usługi edukacyjne z zakresu medycyny, 
kursy szkoleniowe związane z medycyną, projekcja filmów 
do celów medycznych, doradztwo w zakresie szkoleń me-
dycznych, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medy-
cyny, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących 
zagadnień medycznych, organizowanie seminariów i kon-
gresów o tematyce medycznej, nauczanie technik ratowania 
życia, usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, przy-
gotowanie zawodowe w zakresie pierwszej pomocy, usługi 
szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 44 kli-
niki, kliniki medyczne, prowadzenie placówek medycznych, 
usługi medyczne, świadczenie usług medycznych, pomoc 
medyczna, usługi klinik medycznych, usługi udostępniania 
placówek medycznych, medyczne badania osób, organizo-
wanie leczenia medycznego, usługi lekarskie, poradnictwo 
medyczne, świadczenie pomocy medycznej, opieka me-
dyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, konsultacje 

medyczne, badania medyczne, badania medyczne w celach 
diagnostycznych lub leczenia, pomoc medyczna w nagłych 
wypadkach, usługi indywidualnych konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, przeprowadzanie badań me-
dycznych, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
przeprowadzanie diagnozy chorób, dopasowanie urządzeń 
i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie urządzeń 
ortopedycznych, badanie słuchu, interpretacja sygnałów 
elektrokardiograficznych, obrazowanie optyczne do użytku 
w diagnostyce medycznej, badania rentgenowskie w celach 
medycznych, obrazowanie rentgenowskie do celów me-
dycznych, przeprowadzenie badań przesiewowych w zakre-
sie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-
-naczyniowego, terapia falą uderzeniową, usługi badań me-
dycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, 
badania przesiewowe, usługi medyczne w zakresie leczenia 
przewlekłego bólu, usługi nastawiania kości, usługi obra-
zowania medycznego, usługi w zakresie audiologii, usługi 
elektroterapii dla fizjoterapii, usługi fizjoterapii, rehabilitacja 
fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie 
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, zapew-
nianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, udostęp-
nianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów 
rehabilitacji zdrowotnej, opieka zdrowotna dotycząca gim-
nastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży 
terapeutycznych, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi 
doradcze dotyczące problemów medycznych, fizjoterapia, 
hydroterapia, informacje dotyczące masażu, masaże, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, 
informacja medyczna, usługi terapeutyczne, zabiegi tera-
peutyczne dla ciała, badanie sprawności fizycznej.

(210) 515173 (220) 2020 06 25
(731) DUDOJĆ ALEKSANDRA, Chylice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AX POLAND

(531) 29.01.06, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki organiczne, kosmetyki 
funkcjonalne, kosmetyki naturalne, kosmetyki upiększają-
ce, zestawy kosmetyków, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do użytku oso-
bistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki i preparaty ko-
smetyczne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w formie 
olejków, środki nawilżające [kosmetyki], balsamy do włosów, 
maseczki do włosów, maski do pielęgnacji włosów, odżywki 
stosowane na włosy, odżywki pielęgnacyjne do włosów, od-
żywki nawilżające do włosów, maski kosmetyczne, maseczki 
do skóry [kosmetyki], perfumy, woda perfumowana, natu-
ralne środki perfumeryjne, 5 suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głów-
nie z witamin, tabletki zawierające wapń jako suplementy 
diety, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzyma-
łość, suplementy diety składające się z aminokwasów, suple-
menty diety składające się z witamin, preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, mieszanki do picia będące 
suplementami diety, suplementy odżywcze składające się 
głównie z magnezu, suplementy diety, suplementy zioło-
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we, suplementy żywnościowe, suplementy prebiotyczne, 
mineralne suplementy diety, białkowe suplementy diety, 
przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy 
odżywcze, odżywcze suplementy diety, suplementy mine-
ralne do żywności, suplementy diety zawierające enzymy, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy dietetycz-
ne i odżywcze, suplementy diety zawierające lecytynę, su-
plementy diety dla sportowców, suplementy diety w płynie, 
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety z cynkiem, 
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety 
zawierające siemię lniane, mineralne suplementy diety dla 
ludzi, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suple-
menty diety do użytku dietetycznego, suplementy diety 
z białkiem sojowym, suplementy diety składające się głów-
nie z żelaza, suplementy odżywcze składające się głównie 
z cynku, suplementy diety składające się głównie z wapnia, 
suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, su-
plementy diety składające się z pierwiastków śladowych, 
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 
do celów leczniczych, suplementy odżywcze składające się 
z ekstraktów z grzybów, suplementy wzmacniające zawiera-
jące preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycz-
nie i dla rekonwalescentów, mieszanki do picia w proszku 
będące suplementami diety o smaku owocowym, witaminy 
i preparaty witaminowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub 
hurtowej w związku z perfumami, kosmetykami, suplemen-
tami diety, witaminami.

(210) 515247 (220) 2020 06 26
(731) KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA, Mościska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100% RECYCLATE

(531) 27.07.01, 27.07.17, 24.17.05, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 polipropylen [materiał surowy], polimery che-
miczne, polimery do zastosowania w przemyśle, związki 
polimerowe do zastosowania w produkcji, barwniki [środki 
chemiczne do ożywiania kolorów] do celów przemysłowych, 
barwniki do użytku w przemyśle, 2 barwniki polimerowe, 
16 opakowania na żywność, opakowania z tworzyw sztucz-
nych, folie z polipropylenu do pakowania, folie do pakowa-
nia artykułów żywnościowych, folie z tworzyw sztucznych 
do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domo-
wym, 17 arkusze z polipropylenu, na którym można druko-
wać, folie polimerowe do użytku w produkcji.

(210) 515277 (220) 2020 06 26
(731) ÇURUKOVIÇ SENAD SAPKO-AS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sapko Kebab

(531) 09.07.19, 02.09.12, 08.05.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z keba-
ba, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub 
głównie z mięsa, baranina w plastrach, 43 serwowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i re-
stauracji, usługi mobilnych restauracji, usługi ogródków piw-
nych, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usłu-
gi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach 
klientów, usługi restauracyjne, usługi w zakresie barów szyb-
kiej obsługi, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi 
w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia 
i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie 
żywności i napojów na wynos, bary, bary przekąsko we, bary 
sałatkowe, bary szybkiej obsługi (snack - bar), dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, impre-
zy firmowe (zapewnienie jedzenia i napojów), oferowanie 
żywności i napojów w bistrach, przygotowanie posiłków 
i napojów, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, organizacja przyjęć weselnych, organizowanie 
bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, restauracje oferujące 
dania na wynos.

(210) 515304 (220) 2020 06 29
(731) DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Grodzisk Mazowiecki

(540) (znak słowny)
(540) SYLIVEROL
(510), (511) 5 antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej 
pomocy, wyposażone, balsamiczne preparaty do celów 
medycznych, balsamy do użytku medycznego, chusteczki 
nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów 
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycz-
nych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry [pre-
paraty farmaceutyczne], etery do celów farmaceutycznych, 
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
kapsułki do celów farmaceutycznych, lecznicze preparaty to-
aletowe, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki 
do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspierające] 
do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, 
mineralne suplementy diety, odczynniki chemiczne do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze suplemen-
ty diety, okłady, olejki lecznicze, pastylki do ssania do celów 
farmaceutycznych, plastry, plastry do celów medycznych, 
płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów wetery-
naryjnych, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycz-
nych, pomady do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów 
medycznych, preparaty chemiczne do celów weteryna-
ryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty 
do irygacji do celów medycznych, preparaty do kąpieli, lecz-
nicze, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, pre-
paraty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty 
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych 
lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty 
terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, 
preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty za-
wierające aloes do celów farmaceutycznych, propolis do ce-
lów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole 
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do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, 
suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu 
kosmetycznym, suplementy diety zawierające pyłek kwiato-
wy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy 
witaminowe w postaci plastrów, syropy do użytku farmaceu-
tycznego, szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, 
sztyfty łagodzące ból głowy, sztyfty przeciw brodawkom, 
zioła lecznicze, żywność homogenizowana przystosowana 
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowa-
na do celów medycznych.

(210) 515516 (220) 2020 07 03
(731) FARMAPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D-fensiv

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.07
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, 
produkty pszczele, 32 aromatyzowane napoje gazowane.

(210) 515545 (220) 2020 07 03
(731) ROHA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EBV INŻYNIERIA WENTYLACJI BUDYNKÓW

(531) 26.04.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wen-
tylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 37 instalacja 
urządzeń wentylacyjnych, instalacja systemów do wentylacji 
i usuwania kurzu, naprawa i konserwacja urządzeń do wen-
tylacji, regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji.

(210) 515691 (220) 2020 07 07
(731) SONGIN MAŁGORZATA BODY MIND, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BODYMIND CENTRUM ZDROWIA I URODY

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.05
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych kosmetyków, per-
fum, artykułów higieny osobistej, suplementów diety i zdro-
wej żywności, prezentów i upominków oraz ich kompozycji 
i zestawów, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, usługi współpracy z blogerami, 

usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklamy 
radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur), 41 usługi naucza-
nia, edukacji i oświaty w obszarze kosmetologii, medycyny 
estetycznej i laseroterapii, chirurgii kosmetycznej i plastycz-
nej, dermatologii estetycznej, higieny i pielęgnacji urody, 
informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie w obszarze ko-
smetologii, medycyny estetycznej i laseroterapii, kursy ko-
respondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongre-
sów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, 
edukacyjnych i oświatowych w obszarze kosmetologii, me-
dycyny estetycznej i laseroterapii, chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, dermatologii estetycznej, higieny i pielęgna-
cji urody, opracowania i rozprawy naukowe, edukacyjne 
i oświatowe, publikowanie książek, czasopism, opracowań, 
rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych 
w obszarze kosmetologii, medycyny estetycznej i laserote-
rapii, publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, 
rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych 
w obszarze kosmetologii, medycyny estetycznej i laserote-
rapii, chirurgii kosmetycznej i plastycznej, dermatologii es-
tetycznej, higieny i pielęgnacji urody, prowadzenie blogów 
on-line, w tym blogów o tematyce urody, zdrowia, mody 
i diety, prowadzone za pośrednictwem mediów społecz-
nościowych usługi edukacyjne odnośnie urody, zdrowia, 
mody i diety, usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym 
w obszarze urody, zdrowia, mody i diety, informacje o na-
uczaniu, edukacji i oświacie, w tym w obszarze urody, zdro-
wia, mody i diety, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów 
oraz innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, 
w tym w obszarze urody, zdrowia, mody i diety, publikowa-
nie książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów na-
ukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze 
urody, zdrowia, mody i diety, publikowanie on-line książek, 
czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edu-
kacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze urody, zdrowia, 
mody i diety, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, w tym w obszarze urody, zdrowia, mody i diety, 
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi edukacyj-
ne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi 
studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia, prowa-
dzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, dermatologii estetycznej, higie-
ny i pielęgnacji urody, usług klinik kosmetycznych, salonów 
kosmetycznych, salonów piękności, salonów fryzjerskich, 
salonów odnowy biologicznej, ginekologii, usług w zakresie 
zabiegów kosmetycznych, upiększających, pielęgnacyjnych, 
zabiegów depilacyjnych, usług manicure i pedicure, usług 
w zakresie makijażu, usług wizażu, usług udostępniania 
saun, solariów, opieki paliatywnej, szpitali, placówek rekon-
walescencji, pomocy medycznej, usług medycznych, usług 
analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych 
świadczonych przez laboratoria medyczne, usług dorad-
czych w zakresie zdrowia i urody, usług higienicznych i ko-
smetycznych, w tym zabiegów na twarz, ciało, rzęsy, paznok-
cie, włosy, usług klinik medycznych, ośrodków zdrowia, usług 
medycyny alternatywnej, usług kuracji uzdrowiskowych, 
usług dentystycznych, badań w zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, doradztwa w zakresie diety i odżywiania się, fizjote-
rapii, doradztwa w zakresie dietetyki i odżywiania, 44 usługi 
medyczne w zakresie chirurgii kosmetycznej i plastycznej, 
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dermatologii estetycznej, higieny i pielęgnacji urody, usłu-
gi klinik kosmetycznych, salonów kosmetycznych, salonów 
piękności, salonów fryzjerskich, salonów odnowy biologicz-
nej, ginekologii, usługi w zakresie zabiegów kosmetycznych, 
upiększających, pielęgnacyjnych, zabiegi depilacyjne, usługi 
manicure i pedicure, usługi w zakresie makijażu, usługi wiza-
żu, usługi udostępniania saun, solariów, opieka paliatywna, 
szpitale, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, usłu-
gi medyczne, usługi analiz medycznych do celów diagno-
stycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria me-
dyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia i urody, usługi hi-
gieniczne i kosmetyczne, w tym zabiegi na twarz, ciało, rzęsy, 
paznokcie, włosy, usługi klinik medycznych, ośrodki zdrowia, 
usługi medycyny alternatywnej, usługi kuracji uzdrowisko-
wych, usługi dentystyczne, badania w zakresie diagnozy 
stanu zdrowia, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, 
fizjoterapia, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania.

(210) 515704 (220) 2020 07 07
(731) TRAKT S.A., Moskwa, RU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOFEIN cafes network

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 chrupki lub chipsy ziemniaczane, palusz-
ki ziemniaczane, orzechy, w tym łuskane orzechy laskowe, 
orzechy włoskie, orzeszki ziemne, orzechy nerkowca, pista-
cje i migdały suszone, pieczone, solone lub przyprawione, 
30 jogurty mrożone, napoje na bazie mleka, napoje na ba-
zie kawy, napoje na bazie kakao, kawa, bułeczki słodkie, cia-
sta, ciastka, wyroby cukiernicze, cukierki, czekolada, napoje 
na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbata mrożona, 
herbatniki, kanapki, napoje kawowe z mlekiem, puddingi, 
słodycze, napoje na bazie herbaty, sorbety - lody, herbata, 
kakao, substytuty kawy, 32 sorbety - napoje, soki owocowe, 
woda stołowa, lemoniady, napoje bezalkoholowe, woda ga-
zowana, woda sodowa, woda mineralna, koktajle bezalko-
holowe, piwo, napoje owocowe i soki, 35 publikacja treści 
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, wy-
konywanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek 
reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, usługi reklamowe i marketingo-
we, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internet, 43 restauracje, restauracje samo-
obsługowe, usługi barowe, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, kafeterie.

(210) 515733 (220) 2020 07 08
(731) NIKIEL SEBASTIAN EPICENTRUM SPORTU, Szczyrk
(540) (znak słowny)
(540) SKILANDIA
(510), (511) 41 nauka jazdy na nartach (dla dorosłych i dzie-
ci), powadzenie szkoły narciarskiej, prowadzenie przedszkola 
narciarskiego, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i snow-

bordowego, szkolenie indywidualne i grupowe, dla dzieci 
i dorosłych na nartach i snowboardzie, nartach biegowych 
i skitourach, animacje dla dzieci, organizowanie kursów szko-
leń w Polsce i za granicą, imprezy sportowe i zawody sporto-
we, 43 opieka nad dziećmi w klubach malucha.

(210) 515765 (220) 2020 07 08
(731) ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, mięso i wędliny, 
ekstrakty mięsne, drób, ekstrakty drobiowe, dziczyzna, dzi-
czyzna konserwowana, mięso konserwowane, konserwy 
mięsne, konserwy drobiowe, mielonki (konserwy), mięso 
w puszce [konserwy], mięsa wędzone, kiełbasy wędzone, 
mięso kiełbasiane, kiełbasy, kiełbaski konserwowane, parów-
ki, podroby, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), gotowe 
dania z mięsa.

(210) 515774 (220) 2020 07 09
(731) ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BUSINESS & SCIENCE 

POLAND, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BSP BUSINESS & SCIENCE POLAND

(531) 26.11.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi 
lobbingu handlowego, doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo i konsultacje 
w zakresie rekrutacji personelu, usługi nawiązywania kontak-
tów zawodowych, usługi w zakresie zarządzania ryzykiem 
w działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem [działalność gospodarcza], badania rynku 
i analizy biznesowe, badania opinii publicznej, 36 usługi in-
westycyjne, usługi finansowania, pozyskiwanie finansowania 
dla działalności naukowej, wynajem nieruchomości i majątku, 
41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie biznesu, 
usługi wydawnicze w zakresie nauki, publikacja prac nauko-
wych, udostępnianie publikacji on-line w zakresie biznesu 
i nauki, organizowanie konferencji, organizowanie i prowa-
dzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie 
konferencji biznesowych, organizowanie warsztatów, organi-
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zowanie i prowadzenie warsztatów w zakresie biznesu, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów naukowych, organizacja 
szkoleń, organizowanie i prowadzenie szkoleń biznesowych, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń w dziedzinie nauk ści-
słych i humanistycznych, 42 usługi naukowe i technologiczne, 
45 usługi polityczne, usługi prawne, dostarczanie informacji 
prawnych, pośrednictwo w procedurach prawnych, usługi 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi 
lobbystyczne, inne niż w celach handlowych.

(210) 515798 (220) 2020 07 09
(731) NIPPON SODA CO., LTD., Tokio, JP
(540) (znak słowny)
(540) MOSPILAN MIZU
(510), (511) 5 insektycydy, fungicydy do stosowania w rol-
nictwie, ogrodnictwie i w przydomowych ogrodach, insek-
tycydy do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i w przy-
domowych ogrodach, herbicydy do stosowania w rolnic-
twie, ogrodnictwie i w przydomowych ogrodach, środki 
przeciw roztoczom do stosowania w rolnictwie, ogrodnic-
twie i w przydomowych ogrodach, środki owadobójcze 
do zwalczania termitów, preparaty do niszczenia robactwa.

(210) 515817 (220) 2020 07 09
(731) POLCHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Błękitny Plus DODATEK ANTYSMOGOWY 30% 

MNIEJSZA EMISJA

(531) 24.17.05, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 
27.05.01, 27.05.11, 29.01.14

(510), (511) 1 preparaty do oszczędzania paliwa, dodatki 
chemiczne do obróbki paliwa, preparaty chemiczne uży-
wane jako dodatki do paliw w celu poprawiania spalania, 
4 paliwa, paliwa ze źródeł biologicznych, preparaty wiążące 
do paliw stałych, dodatki niechemiczne do paliw zapobiega-
jące powstawaniu osadów w komorze spalania, dodatki pali-
wowe zapobiegające osadzaniu się popiołu w urządzeniach 
do spalania paliw kopalnych.

(210) 515821 (220) 2020 07 09
(731) CZAPSKI KRZYSZTOF, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pani SZYSZKA

(531) 02.03.01, 02.03.02, 05.11.15, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 3 zapachy do samochodu, zapachy do pomiesz-
czeń, wkłady do dozowników elektrycznych i nieelektrycz-
nych do pomieszczeń, wkłady do dozowników elektrycznych 
i nieelektrycznych do samochodów, olejki zapachowe wy-
dzielające aromat po podgrzaniu, spreje zapachowe do po-
mieszczeń, olejki zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapa-
chowe, kostki zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapacho-
wymi, drewno zapachowe, szyszka zapachowa, zapachowa 
szyszka sosnowa, zapachowa szyszka sosnowa wyłuszczona 
i wysuszona, nośniki zapachu w postaci szyszki do aromate-
rapii w samochodzie, drewniane nośniki zapachu, naturalne 
nośniki zapachu w postaci naturalnej, wyłuszczonej i wysu-
szonej szyszki do aromaterapii w samochodzie, ekologiczne 
nośniki zapachu w postaci szyszki do aromaterapii w samo-
chodzie, esencje eteryczne, olejki do perfum i zapachów, 
olejki eteryczne, mieszaniny olejków eterycznych, środki od-
świeżające powietrze [zapachowe].

(210) 515866 (220) 2020 07 09
(731) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES 

PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VION
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 515867 (220) 2020 07 09
(731) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES 

PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAMARIN
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 515869 (220) 2020 07 09
(731) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES 

PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GINPLEX
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 515933 (220) 2020 07 13
(731) MATYJASIAK KONRAD SOFTWARE SOLUTIONS, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Anteeo WMS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.21
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, 
oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramo-
wanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, 
42 usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor-
matyki, usługi doradztwa informatycznego, projektowa-
nie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, 
projektowanie systemów informatycznych, projektowanie, 
opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, zarządzanie 
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projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego 
przetwarzania danych [EDP], powielanie oprogramowania 
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego.

(210) 515978 (220) 2020 07 14
(731) WINEZJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 11.03.01, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów bez-
alkoholowych, wód mineralnych i gazowanych, napojów 
owocowych i soków owocowych, syropów i innych prepa-
ratów do produkcji napojów, piwa, napojów alkoholowych, 
preparatów alkoholowych do sporządzania napojów, żyw-
ności i wyrobów tytoniowych, usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, badania opinii publicznej, usługi 
w zakresie badania rynku, organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamo-
wych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, organizacja i prowadzenie 
prezentacji produktów, usługi informacji handlowej w za-
kresie wina, usługi importowo-eksportowe, 39 przewożenie 
i dostarczanie towarów, usługi transportowe, organizacja 
dostarczania towarów, organizowanie transportu towarów, 
magazynowanie celne, przechowywanie pod zamknięciem 
celnym, dostawa alkoholi wysokoprocentowych, dostawa 
wina, przechowywanie wina z kontrolowaną temperaturą 
i wilgotnością, 40 produkcja alkoholi, wina, cydru, miodów 
pitnych oraz napojów bezalkoholowych na rzecz osób trze-
cich, usługi destylacji alkoholu, usługi produkcji moszczu, 
41 rozrywka, nauczanie i szkolenia, usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
organizacja warsztatów i seminariów, prowadzenie kursów, 
seminariów i warsztatów, imprezy z degustacją win w celach 
edukacyjnych, degustacje win [usługi rozrywkowe], 43 usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne 
łącznie z wyszynkiem, usługi barowe, usługi kawiarni, wi-
niarnie, usługi herbaciarni, usługi w zakresie barów szybkiej 
obsługi, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi 
doradców w zakresie win.

(210) 516014 (220) 2020 07 13
(731) BIZYOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRACOWNIK ROKU

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 04.05.03, 26.01.01, 
26.01.02, 26.01.04, 26.01.12, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12

(510), (511) 35 doradztwo zawodowe (inne niż związane 
z edukacją i szkoleniami), reklama, reklama zewnętrzna, rekla-
ma radiowa, reklama i marketing, reklama rekrutacji persone-
lu, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci kompu-
terowej, promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, 41 prowadzenie warsztatów [szkolenia], nauczanie 
i szkolenia, usługi szkolenia personelu, usługi szkolenia dla 
personelu, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, doradz-
two w zakresie szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, usługi edukacyjne związane 
ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane 
ze szkoleniami pracowników, przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia].

(210) 516022 (220) 2020 07 13
(731) MURAWSKI ANDRZEJ, POLAK ROBERT 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE 
SIMPLA SPÓŁKA CYWILNA, Nysa

(540) (znak słowny)
(540) ADHD
(510), (511) 12 błotniki, błotniki do rowerów, dętki do ro-
werów, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, koła 
do rowerów, koła zębate do rowerów, korby rowerowe, kosze 
przystosowane do rowerów, łańcuchy rowerowe, nóżki do ro-
werów, obręcze kół do rowerów, pedały do rowerów, piasty 
do rowerów, pompki do rowerów, pokrycia siodełek rowe-
rów, ramy do rowerów, rowery, sakwy boczne przystosowane 
do rowerów, kosze boczne przystosowane do rowerów, sa-
kwy rowerowe, siodełka rowerowe, szprychy do rowerów.

(210) 516023 (220) 2020 07 13
(731) MURAWSKI ANDRZEJ, POLAK ROBERT 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE 
SIMPLA SPÓŁKA CYWILNA, Nysa

(540) (znak słowny)
(540) SIMPLA
(510), (511) 12 błotniki, błotniki do rowerów, dętki do ro-
werów, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, koła 
do rowerów, koła zębate do rowerów, korby rowerowe, kosze 
przystosowane do rowerów, łańcuchy rowerowe, nóżki do ro-
werów, obręcze kół do rowerów, pedały do rowerów, piasty 
do rowerów, pompki do rowerów, pokrycia siodełek rowe-
rów, ramy do rowerów, rowery, sakwy boczne przystosowane 
do rowerów, kosze boczne przystosowane do rowerów, sa-
kwy rowerowe, siodełka rowerowe, szprychy do rowerów.

(210) 516029 (220) 2020 07 13
(731) MURAWSKI ANDRZEJ, POLAK ROBERT 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE 
SIMPLA SPÓŁKA CYWILNA, Nysa

(540) (znak słowny)
(540) KIDO
(510), (511) 12 błotniki, błotniki do rowerów, dętki do ro-
werów, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, koła 
do rowerów, koła zębate do rowerów, korby rowerowe, kosze 
przystosowane do rowerów, łańcuchy rowerowe, nóżki do ro-
werów, obręcze kół do rowerów, pedały do rowerów, piasty 
do rowerów, pompki do rowerów, pokrycia siodełek rowe-
rów, ramy do rowerów, rowery, sakwy boczne przystosowane 
do rowerów, kosze boczne przystosowane do rowerów, sa-
kwy rowerowe, siodełka rowerowe, szprychy do rowerów.
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(210) 516048 (220) 2020 07 14
(731) WORKERT SŁAWOMIR HIREK COIFFURE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hirek

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 44 fryzjerstwo, salony piękności.

(210) 516051 (220) 2020 07 14
(731) WORKERT SŁAWOMIR HIREK COIFFURE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HC 1968 Hirek Coiffure

(531) 29.01.12, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 
27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 27.05.22, 27.05.24, 
27.07.01, 27.07.11, 27.07.24

(510), (511) 44 fryzjerstwo, salony piękności.

(210) 516062 (220) 2020 07 15
(731) 4CTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4CTS cutting technology solution

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 frezowanie.

(210) 516077 (220) 2020 07 15
(731) STAWOWY AGNIESZKA OPTILUX, Stryszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) OPTILUX Agnieszka Stawowy

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, obiektywy fotogra-
ficzne, soczewki do astrofotografii, binokle, etui na bi-
nokle, lampy błyskowe do fotografii, żarówki do lamp 
błyskowych fotograficznych, celowniki aparatów fotogra-
ficznych, lampy do ciemni fotograficznych, ciemniowe 
nośniki płyt fotograficznych, ekrany fotograficzne, ekrany 
projekcyjne, etui na okulary, etui na pince-nez, aparaty 
do cięcia filmów, błony filmowe, filtry fotograficzne, fu-
terały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, ociekacze 
do suszenia prac fotograficznych, statywy do aparatów 
fotograficznych, suszarki do klisz, urządzenia do nabłysz-
czania i satynowania odbitek fotograficznych, kamery 
filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, 
szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, kuwety fotograficzne, 
lornetki, lunety, alidady do lunet, lupy, lusterka optycz-
ne, światłomierze do fotografii, osłony przeciwsłoneczne 
obiektywów, okulary ochronne do uprawiania sportu, 
artykuły do wyrobu okularów, łańcuszki do okularów, 
oprawki do okularów, oprawki do pince-nez, sznurki 
do okularów, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okula-
ry przeciwoślepieniowe, soczewki optyczne, pojemniki 
na szkła kontaktowe, pryzmaty optyczne, modne oku-
lary, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, okulary 
3D, okulary antyrefleksyjne, okulary dla dzieci, okulary dla 
rowerzystów, okulary do czytania, okulary do makijażu, 
okulary korekcyjne, okulary optyczne, szkła przeciwsło-
neczne nakładane na okulary, woreczki na okulary, prze-
ciwsłoneczne okulary na receptę, 35 usługi prowadzenia 
sklepów i hurtowni z artykułami farmaceutycznymi, me-
dycznymi i ortopedycznymi, usługi prowadzenia sklepów 
i hurtowni z artykułami optycznymi, fotograficznymi oraz 
precyzyjnymi, usługi prowadzenia sklepów i hurtowni 
z artykułami użytku domowego i osobistego, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna artykułów optycznych i okulistycz-
nych w salonie optycznym, 44 usługi optyczne, pomoc 
medyczna w zakresie usług optycznych oraz okulistycz-
nych, prowadzenie salonów optycznych, diagnozowanie 
i badanie wzroku, usługi kosmetyki okulistycznej, usługi 
optometryczne i ortoptyczne, doradztwo w zakresie pro-
filaktyki okulistycznej, doradztwo w zakresie doboru oku-
larów, doraźna pomoc okulistyczna.

(210) 516078 (220) 2020 07 15
(731) POLITAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
AKCYJNA, Rybnik

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) POLITAN 1982 Gosia SPRYTNE PATENTY Amigo 1950 
Helios Sensit

(531) 26.11.01, 11.07.07, 11.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 pasta do butów, pasta do obuwia, pasta 
do skór, środki do konserwacji skór, wosk do butów, krem 
do butów, ściereczki nasączane detergentami do czyszcze-
nia, środki do konserwacji obuwia.

(210) 516083 (220) 2020 07 15
(731) DR ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DROGERIA DR ZDROWIE ZDROWIE PIĘKNO 

HARMONIA

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, 
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, 
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 
5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, 
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, 
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, 8 ręczne przybory higienicz-
ne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, 10 urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, arty-
kuły do karmienia i smoczki, aparaty i instrumenty medycz-
ne i weterynaryjne, odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty 
i podpory do celów medycznych, odzież, nakrycia głowy 
i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, 21 przybo-
ry do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały 
do wytwarzania szczotek, przybory kosmetyczne i toaleto-
we, 29 oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, grzyby, 
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, ryby, owoce 
morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, 30 da-
nia gotowe i wytrawne przekąski, sól, przyprawy i dodatki 
smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, pro-
dukty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
preparaty do pieczenia i drożdże. cukry, naturalne słodziki, 
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 31 płody 

rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 32 napoje 
bezalkoholowe, bezalkoholowe preparaty do produkcji na-
pojów.

(210) 516087 (220) 2020 07 15
(731) CENTRUM RESTRUKTURYZACJI I MEDIACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRM CENTRUM RESTRUKTURYZACJI I MEDIACJI

(531) 26.01.01, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarcza, usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, audyt działalności gospodarczej, usługi związa-
ne z przenoszeniem przedsiębiorstw, 36 usługi likwidacji 
przedsiębiorstw, finansowe, doradztwo w zakresie długów, 
doradztwo w sprawach finansowych, zarządzanie finansa-
mi, 45 usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.

(210) 516092 (220) 2020 07 15
(731) TELEMEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, geodezyj-
ne, fotograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, kontrol-
ne (nadzorcze), do ratowania życia i celów dydaktycznych, 
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwię-
ku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, urządzenia 
do przetwarzania danych, komputery, oprogramowanie 
komputerowe, urządzenia i oprogramowanie ze sztuczną 
inteligencją, programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], aplikacje do pobrania na smartfony, opro-
gramowanie do zastosowania w telefonach komórkowych, 
oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie do przeno-
śnych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do pla-
nowania spotkań, oprogramowanie do komunikacji audio 
i wideo, oprogramowanie do zapisywania danych audio 
i wideo, oprogramowanie komputerowe do kontroli obsługi 
urządzeń audio i wideo, oprogramowanie do obsługi wia-
domości błyskawicznych, oprogramowanie umożliwiające 
komunikację bezpośrednią pomiędzy pacjentami i pracow-
nikami branży medycznej, oprogramowanie i urządzenia 
do transmisji danych i informacji medycznych, oprogramo-
wanie do zapisywania danych medycznych, oprogramowa-
nie do monitorowania danych medycznych i funkcji życio-
wych, oprogramowanie do diagnozowania chorób, oprogra-
mowanie umożliwiające wysyłanie próśb o wydanie recepty 
i wydawanie recept, oprogramowanie do pobrania oparte 
na sztucznej inteligencji do użytku w dziedzinie medycyny 
i opieki medycznej, kioski telemedyczne, kioski samoobsłu-
gowe, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, 
stomatologiczne i weterynaryjne, instrumenty medyczne, 
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narzędzia do diagnostyki medycznej, analizatory do użytku 
medycznego, urządzenia do analizy krwi, urządzenia do ba-
dania poziomu glukozy we krwi, urządzenia do badania ci-
śnienia krwi, termometry do celów medycznych, aparatura 
do monitorowania danych medycznych i funkcji życiowych, 
aparatura do diagnozowania chorób, 35 zarządzanie pro-
gramami lojalnościowymi, motywacyjnymi i promocyjnymi, 
organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojal-
nościowych i motywacyjnych dla klientów, organizowanie 
i zarządzanie programami motywacyjnymi i lojalnościowy-
mi w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo organi-
zacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, 
usługi w zakresie kart lojalnościowych, zarządzanie progra-
mami świadczeń pracowniczych, organizacja subskrypcji 
pakietów medycznych, programy opieki zdrowotnej i dobro-
stanu pracowników, usługi administracyjne w zakresie refe-
rencji medycznych, usługi biurowe w zakresie organizowania 
spotkań, centrum pomocy połączeń medycznych do dostar-
czania informacji i usługi związane ze zdrowiem świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu, telefonu i innych środków, 
usługi zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną, 
dostarczanie katalogów medycznych i szpitalnych oraz pro-
gramów opieki zdrowotnej, usługi reklamowania telemedy-
cyny, 36 administracja w zakresie ubezpieczeń, finansowanie 
opieki zdrowotnej, programy oszczędnościowe związane 
ze zdrowiem, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia me-
dyczne, usługi gwarantowania ubezpieczeń medycznych, 
usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi 
zarządzania finansowego dotyczące instytucji medycznych, 
42 usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, 
laboratoria medyczne, medyczne badania naukowe, bada-
nia naukowe do celów medycznych, usługi w zakresie analiz 
i badań chemicznych w tym usługi analityczne dotyczące 
leków, preparatów farmaceutycznych i biochemii, badania 
laboratoryjne, badania dotyczące środków farmaceutycz-
nych, usługi informatyczne dla przemysłu ochrony zdrowia, 
usługi analityczne do celów badań medycznych, programo-
wanie komputerów w dziedzinie medycyny, przechowy-
wanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, 
udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń 
medycznych i ich leczenia, zapewnianie tymczasowego do-
stępu do niepobieralnego oprogramowania on-line, pisanie 
programów komputerowych do zastosowań medycznych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, usługi doradcze i konsultacyjne zwią-
zane z wyżej wymienionymi usługami, usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], usługi opro-
gramowania jako usługi [SaaS] obejmujące oprogramowa-
nie do uczenia maszynowego, głębokiego uczenia i głębo-
kich sieci neuronalnych, udostępnianie strony internetowej 
z oprogramowaniem nie do pobrania do użytku w odniesie-
niu do świadczenia usług telezdrowia, telemedycyny, wirtu-
alnej opieki medycznej i wsparcia medycznego, udostępnia-
nie on-line aplikacji internetowej, która umożliwia użytkow-
nikom dostęp do usług telemedycznych, w tym korzystanie 
ze sztucznej inteligencji do przeprowadzania diagnostyki 
i zapewnienia opieki medycznej, 44 doradztwo żywienio-
we, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo psy-
chologiczne, informacja medyczna, konsultacje medyczne, 
konsultacje dentystyczne, konsultacje z dziedziny żywienia, 
ochrona zdrowia, opieka medyczna, opieka pielęgniarska, 
przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie 
diagnozy chorób, przygotowywanie raportów dotyczą-
cych kwestii medycznych, psychoterapia, świadczenie usług 
w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej on-line, 
usługi lekarskie, usługi dentystyczne, usługi telemedyczne, 

usługi medyczne, usługi farmaceutyczne, usługi medyczne 
w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne świad-
czone za pomocą telekomunikacji, usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, pomoc medyczna, porady w zakresie 
farmakologii, usługi w zakresie leczenia medycznego, usłu-
gi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi w zakresie 
analiz medycznych, porady psychologiczne, usługi psychia-
tryczne, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi do-
radcze w zakresie przyrządów medycznych, usługi informacji 
medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi 
medyczne, farmaceutyczne, psychologiczne i psychiatrycz-
ne świadczone zdalnie za pośrednictwem aplikacji, usługi 
medyczne, farmaceutyczne, psychologiczne i psychiatrycz-
ne świadczone zdalnie za pośrednictwem aplikacji do telefo-
nów komórkowych, tabletów i innych przenośnych urządzeń 
elektronicznych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej 
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel me-
dyczny, usługi telezdrowia.

(210) 516107 (220) 2020 07 16
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(554) (znak przestrzenny)
(540) KIELCE Majonez KIELECKI Roślinny Vege bez jajek

(531) 06.07.04, 19.03.01, 24.09.02, 24.09.05, 26.01.06, 26.01.16, 
29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 25.01.15

(510), (511) 30 sosy wegańskie, majonezy wegańskie, sosy 
na bazie majonezu wegańskiego.

(210) 516117 (220) 2020 07 16
(731) SILENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piastów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mobilnyLOMBARD.pl

(531) 24.05.03, 24.17.18, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 
29.01.13

(510), (511) 35 promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towa-
rów, usługi w zakresie kupna, pozyskiwanie umów na rzecz 
innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pozyskiwanie 
kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trze-
cich, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż pro-
duktów.



Nr  ZT36/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 47

(210) 516139 (220) 2020 07 17
(731) MAXROY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) sprawny biznes
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne dzia-
łające pobudzająco, wzmagające potencję i aktywność sek-
sualną.

(210) 516156 (220) 2020 07 17
(731) SMOLIŃSKA-KORNOWICZ MAGDALENA F.H.U. FRESH, 

Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR. SMART

(531) 02.01.01, 02.09.14, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 3 płyny do mycia podłóg i szyb, 16 ręczniki pa-
pierowe, papier toaletowy, 35 sprzedaż on-line artykułów 
czystościowych, ręczniki papierowe, papier toaletowy.

(210) 516251 (220) 2020 07 21
(731) DIPOL GOŁASZEWSKI, GWIZDAŁA, WAŚNIOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Triset
(510), (511) 9 kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń 
informatycznych. audio-video i telekomunikacji, aparatura, 
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, kable kon-
centryczne.

(210) 516252 (220) 2020 07 21
(731) BRZUSKA MACIEJ TWISTER-COLOR, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) TWISTER
(510), (511) 2 lakiery, lakier kopalowy, lakier asfaltowy, ema-
lie [lakiery], lakiery silikonowe, pokosty, lakiery, lakiery drukar-
skie, lakiery [farby], utrwalacze [lakiery], lakiery w sprayu, la-
kiery do malowania, lakier bitumiczny, lakier poliuretanowy, 
lakiery samochodowe, lakiery i pokosty, zagęszczacze do la-
kierów, rozcieńczalniki do lakierów, lakiery do kalkomanii, 
lakiery do drewna, lakiery w postaci farb, lakier do produk-
cji kalkomanii, lakiery przeznaczone dla przemysłu, lakiery 
w postaci powłok, lakiery do użytku przez malarzy, lakiery 
do użytku przez artystów, lakiery do użytku przez dekorato-
rów, lakiery ochronne do podłóg, lakiery do powlekania pa-
pieru, lakiery do powlekania brązem, lakiery na bazie wody 
[inne niż uszczelniające], lakiery [inne niż izolacyjne] o prze-
zroczystym wykończeniu, mieszanki farb, farby zewnętrzne, 
farby wewnętrzne, farby wodne, farby samochodowe, farby 
antystatyczne, farby architektoniczne, farby bakteriobójcze, 
farby ceramiczne, farby akrylowe, farby gumowe, farby dys-
persyjne, farby teksturowe, farby fosforyzujące, farby grunto-
we, farby olejne, farby antykorozyjne, farby aluminiowe, farby 
wodoodporne, farba wapienna, farby i farby mocno rozcień-

czone, pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb, barwniki 
do farb, barwniki jako farby, farby do domu, farby drukar-
skie [tusz], farby do tkanin, farby dla malarzy, farby w prosz-
ku, preparaty d o rozcieńczania farb, preparaty do suszenia 
farb, emalie w postaci farb, proszki do malowania, pigmenty 
w proszku, proszki w postaci farby do stosowania jako po-
włoki, powłoki w proszku, kolorowe proszki fluorescencyjne, 
kolorowe proszki metalowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
dotyczące farb, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące farb, 
usługi sprzedaży detalicznej dotyczące kolorów w proszku, 
usługi sprzedaży hurtowej dotyczące kolorów w proszku, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie barwników do farb, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie barwników do farb, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pigmentów do farb, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pigmentów do farb, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie lakierów, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie lakierów, usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie pigmentów w proszku, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie pigmentów w proszku.

(210) 516260 (220) 2020 07 21
(731) GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) FOLK FARMA
(510), (511) 29 mięso i wędliny, kiełbasa, pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), konserwowe, mrożone, suszone 
i gotowane warzywa, konserwowe, mrożone, suszone i go-
towane owoce, przetworzone kiełki warzyw, przetworzo-
ne kiełki fasoli, sałatki i surówki warzywne, sałatki i surówki 
owocowe, sałatki i surówki owocowo-warzywne, sałatki 
warzywno-mięsne, sałatki warzywno-rybne, sałatki gotowe, 
warzywa w puszkach, owoce w puszkach, zupy i wywary, 
ekstrakty mięsne, składniki do sporządzenia zup, zupy, bu-
liony, preparaty do produkcji bulionu, przekąski na bazie 
warzyw, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie 
orzechów, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i wa-
rzywne, kapusta kwaszona, owoce kandyzowane, przecier 
pomidorowy, sok pomidorowy do gotowania, przecier jabł-
kowy, dania gotowe warzywne, gotowe dania składające się 
głównie z mięsa, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, 
przekąski ziemniaczane, krokiety, pasty do kanapek na bazie 
mięs, ryb, jajek, serów, warzyw, roślin strączkowych, owoców 
oraz mieszanek tych produktów, masło z orzechów, suszo-
ne jadalne algi, algi do celów kulinarnych, oleje i tłuszcze 
jadalne, olej sojowy, olej sezamowy, oleje z orzechów, dese-
ry mleczne, desery jogurtowe, desery na bazie sztucznego 
mleka, desery owocowe, desery wykonane z produktów 
mlecznych, 30 dania i potrawy gotowe zawierające maka-
ron, dania i potrawy gotowe zawierające ryż, gotowe dania 
i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu, gotowe dania 
i potrawy na bazie zbóż, gotowe dania i potrawy na bazie 
zbóż zawierające mieszanki sałat z sosem, gotowe dania i po-
trawy na bazie zbóż z dodatkiem mięsnym, gotowe dania 
i potrawy na bazie zbóż z dodatkiem nabiałowym, gotowe 
dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu zawierają-
ce mieszanki sałat z sosem, gotowe dania i potrawy na bazie 
makaronu, kaszy lub ryżu z dodatkiem mięsnym, gotowe da-
nia i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu z dodatkiem 
nabiałowym, dania i potrawy gotowe suche lub płynne, za-
wierające głównie makaron, dania i potrawy gotowe suche 
lub płynne, zawierające głównie ryż, kaszę lub inne zboża, 
gotowe przekąski na bazie zbóż, zboża przetworzone, suche 
i świeże makarony, kluski i pierogi, pierożki, makaron goto-
wy, makarony spożywcze, chiński makaron instant, ryż, ryż 
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gotowy, kanapki z parówką [hot dog], przyprawy, przyprawy 
korzenne, sosy, dresingi, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, 
sos sojowy, półprodukty do produkcji sosów i dresingów, 
keczup, majonezy, musztarda, naleśniki, pizze, kanapki, kuku-
rydza prażona [popcorn], sushi, produkty spożywcze z cukru 
do przyrządzania deserów, puddingi do użytku jako desery, 
suflety deserowe, desery czekoladowe, desery lodowe, dese-
ry z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany 
[parfait], budynie deserowe, budynie deserowe w proszku, 
gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery [wyro-
by cukiernicze], muesli, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, 
płatki owsiane i pszeniczne, płatki kukurydziane, płatki jęcz-
mienne, płatki z naturalnego ryżu, chleb, pieczywo, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barów, pubów, re-
stauracji, kawiarni, lodziarni, pizzerii, gastronomia obwoźna, 
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgo-
netek, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem 
food trucków, catering, obsługa gastronomiczna imprez 
okolicznościowych, przyjęć, uroczystości towarzyskich, im-
prez służbowych, bankietów, wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny stołowej, szklanej zastawy stołowej i wyposażenia 
kuchni, doradztwo przy wyborze menu, usługi kelnerskie, 
usługi w zakresie zakwaterowania, usługi biura turystyczne-
go związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, 
usługi hoteli, moteli, hosteli i pensjonatów, zakwaterowanie 
tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów, usługi 
pensjonatów agroturystycznych, w tym zawierających zwie-
rzęta hodowlane.

(210) 516261 (220) 2020 07 21
(731) GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) PRIMITIVO
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
usługi barów, pubów, restauracji, kawiarni, lodziarni, pizze-
rii, gastronomia obwoźna, dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, dostarczanie żywności i na-
pojów za pośrednictwem food trucków, catering, obsługa 
gastronomiczna imprez okolicznościowych, przyjęć, uroczy-
stości towarzyskich, imprez służbowych, bankietów, wypo-

życzanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanej zastawy 
stołowej i wyposażenia kuchni, doradztwo przy wyborze 
menu, usługi kelnerskie, usługi w zakresie zakwaterowania, 
usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwate-
rowania tymczasowego, usługi hoteli, moteli, hosteli i pen-
sjonatów, zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez 
rancza dla turystów, usługi pensjonatów agroturystycznych, 
w tym zawierających zwierzęta hodowlane.

(210) 516335 (220) 2020 07 22
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BIAŁY ŁABĘDŹ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 516336 (220) 2020 07 22
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) SOKÓŁ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 516337 (220) 2020 07 22
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) MYŚLIWSKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 516338 (220) 2020 07 22
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) CZARNY ŁABĘDŹ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 516339 (220) 2020 07 22
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIERSZCZ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).



Numery zgłoszeń

1 2

Klasa 
towarów

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 506212, 513560, 514975, 515247, 515817

2 506212, 513560, 515247, 516252

3 496653, 506212, 513458, 513771, 514113, 514627, 515173, 515821, 515866, 516078, 516083, 516156

4 506212, 515817

5 503638, 511326, 511328, 511329, 512371, 513955, 514499, 514627, 514763, 514851, 515154, 515173, 515304, 
515516, 515798, 515867, 515869, 516083, 516139

6 506212, 507427, 512871, 514685, 515155

7 506212, 514778, 515155

8 506212, 516083

9 506212, 507613, 511570, 514123, 514377, 514622, 514672, 515155, 515165, 515933, 516077, 516092, 516251

10 513875, 516083, 516092

11 506212, 507640, 511549, 511562, 514685, 515545

12 506212, 512871, 516022, 516023, 516029

14 513522

16 506212, 509394, 512252, 514624, 514655, 514672, 515247, 516156

17 506212, 515247

18 506212, 509736, 510018

19 506212

20 506212, 507427, 513875

21 506212, 516083

22 506212

24 513875, 514377

25 506212, 511549, 511562, 514377, 514672

28 514183, 514672, 514716, 514844

29 505597, 512042, 515277, 515704, 515765, 516083, 516260

30 512042, 513765, 513903, 514642, 514806, 515516, 515704, 516083, 516107, 516260

31 511326, 511328, 511329, 512042, 514851, 516083

32 456994, 515018, 515516, 515704, 516083

33 456994, 516335, 516336, 516337, 516338, 516339

34 512371, 513168

35 506212, 507656, 511326, 511328, 511329, 512371, 512890, 513522, 513560, 514377, 514477, 514590, 514672, 
514775, 515120, 515165, 515173, 515691, 515704, 515774, 515978, 516014, 516077, 516087, 516092, 516117, 
516156, 516252

36 493478, 493480, 512819, 514123, 514128, 515120, 515774, 516087, 516092

37 493478, 493480, 506212, 507613, 510115, 511549, 511562, 513274, 515155, 515545

38 507656, 514672

39 515163, 515164, 515978
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2

40 456994, 513765, 515978, 516062

41 505167, 507656, 508690, 509937, 511570, 512252, 512819, 513560, 513903, 514143, 514183, 514477, 514672, 
515130, 515172, 515691, 515733, 515774, 515978, 516014

42 505167, 507613, 507656, 513560, 514123, 514183, 514377, 514622, 514672, 514685, 515165, 515774, 515933, 
516092

43 456994, 493478, 493480, 505167, 505597, 512252, 513765, 514143, 514853, 514854, 515120, 515277, 515704, 
515733, 515978, 516260, 516261

44 509937, 512042, 513560, 514143, 514622, 515172, 515691, 516048, 516051, 516077, 516092

45 507656, 514685, 515774, 516087



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

#KupujęBoPolskie POLSKA FIRMA 513903

& ORFINA 515154

100% RECYCLATE 515247

4CTS cutting technology solution 516062

ADHD 516022

American Building Systems 506212

Anteeo WMS 515933

APLO humanites AKADEMIA PRZYWÓDZTWA  
LIDERÓW OŚWIATY 512819

ARUCcE 510018

AS MEDIA 515130

AT klub fitness & beauty 505167

AUROELIX 503638

AX POLAND 515173

BALUSTRADA systemowa HCA 514685

BAULICH 507427

BBA Complex 513771

BIAŁY ŁABĘDŹ 516335

BIZNES WYBIERA MEDIACJE 508690

Błękitny Plus DODATEK ANTYSMOGOWY  
30% MNIEJSZA EMISJA 515817

BODYMIND CENTRUM ZDROWIA I URODY 515691

BROJLER NORMAL EVO 511328

BROMINHALER 513955

BROWAR OPOLSKI 515018

BSP BUSINESS & SCIENCE POLAND 515774

C CARBONADO 512871

CANION 514975

CHILLISPACES.COM 515120

Coloris cosmetics 513560

CRM CENTRUM RESTRUKTURYZACJI  
I MEDIACJI 516087

CZARNY ŁABĘDŹ 516338

D-fensiv 515516

DIAXY 514627

DOBRY BROWAR DLA SPRAGNIONYCH SMAKU 456994

DROGERIA DR ZDROWIE ZDROWIE  
PIĘKNO HARMONIA 516083

EBV INŻYNIERIA WENTYLACJI BUDYNKÓW 515545

FAVORIT KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO 510115

FELGEO FELGI I AKCESORIA 512890

FOLK FARMA 516260

GINPLEX 515869

GLOBAL - MED z pasją dla pomocy 515172

GRA EDUKACYJNA Gotowanie 514716

Green Apartments 514854

Green Mountain Hotel 514853

HC 1968 Hirek Coiffure 516051

HER IMPACT 511570

HEURESIS SMARTMANAGER 507656

Hirek 516048

HOTEL KLIMCZOK 514143

INDYK EFEKT 511326

INDYKPOL Premium GWARANCJA 100%  
jakości Gala szynka z indyka w przyprawach 505597

INSPI RE 493480

INSPI RENTALS by GolubeGetHouse 493478

KIDO 516029

KIELCE Majonez KIELECKI  
Roślinny Vege bez jajek 516107

KOFEIN cafes network 515704

KRAKUS 515765

KRÓWKI GÓRALSKIE 514642

Lactovirina 514499

Lenz Properties 514128

LIVING GAMING FIELD GAME 514183

LUZ KÓZ 512042

MAMARIN 515867

MasterSzew 509394

mobilnyLOMBARD.pl 516117

MOSPILAN MIZU 515798

MR. SMART 516156

mRECEPTA 514622

MS MONAILS STUDIO 509937

mSp POLMO 514778

MYŚLIWSKA 516337

nati nati 496653

NEXUS 512371

nju BAJT 514806

NXO 515165

OPTILUX Agnieszka Stawowy 516077

Orsola COFFEEHAUS SEIT 2014 513765

OXYVENT.PL 513274

PALAPALA 514590

PANI SZYSZKA 514113

Pani SZYSZKA 515821

paynow 514123

PINK NINJA 511549

PINKNINJA 511562
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POLITAN 1982 Gosia SPRYTNE PATENTY  
Amigo 1950 Helios Sensit 516078

Polskie - kupuję to! 514477

PP POLISH PEN 514624

PP POLISH PEN 514655

PRACOWNIK ROKU 516014

PRIMITIVO 516261

Q QENERGI 507613

Rescue Bag 509736

Royal Dreams 513875

ROZTAŃCZONY NARODOWY 514672

RYFAMA 515155

SAN-EKO 515163

Sapko Kebab 515277

sense BOOST ESSENCE OF FRESHNESS 513458

SIENNA CAPS HEETS Do użytku z IQOS  
20 WKŁADÓW TYTONIOWYCH / 6 G  
Do użytku w urządzeniach wykorzystujących  
technologię IQOS Heatcontrol DISCOVER  
HEATED TOBACCO For the full experience,  
only use HEETS with IQOS STOP  
BURNING - HEET 513168

SIMPLA 516023

SKILANDIA 515733

SKILSTAT 514377

SMART BINGO 514844

SNL SENSUELLE 513522

SOKÓŁ 516336

SPEEDY 515164

sprawny biznes 516139

SYLIVEROL 515304

ŚWIERSZCZ 516339

Telemedico 516092

thr 514775

Trattoria Boccone 512252

Triset 516251

TropiVet 514851

TWISTER 516252

VION 515866

weber 507640

Winezja 515978



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.

390547 CYCLO-PROGYNOVA 
(2020 08 05)

5

1116860 KBS KAMIL BORAN (2020 07 24)
CFE: 24.03.07, 27.05.02 25, 35

1492424 SOE (2020 07 15)
CFE: 27.05.03 6

1512499 E9 (2020 07 15)
CFE: 27.05.01, 27.07.01 17, 21, 22, 23, 24

1520293 Crossfish (2020 07 13) 29
1545933 Huaya Intelligence (2020 06 23)

CFE: 27.05.01 9
1545934 PROMEE (2020 03 31, 2019 10 31)

CFE: 26.04.18, 27.05.17 20, 35
1545939 calbeta (2020 07 14, 2020 05 28) 3, 5
1545952 DOBROFLOT (2020 06 04)

CFE: 18.03.02, 26.11.02, 27.05.17, 29.01.13 29
1545966 WELLLAB (2020 05 12, 2019 12 25) 5, 30, 32
1545971 COMPASS (2020 02 12)

CFE: 17.05.21, 27.03.15, 27.05.09 41, 42
1545989 AZULENTE (2020 06 25) 3
1546001 ACRYTHANE (2020 07 08, 2020 01 28) 2, 17
1546002 LATINIUM (2020 04 23) 33
1546039 gb (2020 05 11)

CFE: 26.04.18, 27.05.01 5, 9, 11, 14, 21, 29, 30, 
32, 35

1546064 XO Simple Is Beauty (2020 04 27)
CFE: 25.03.01, 27.05.01 9

1546104 Spoom (2020 04 14)
CFE: 01.15.21, 27.03.15, 
27.05.01, 29.01.13

29, 30, 32

1546111 AFI (2020 06 03)
CFE: 27.01.01, 27.05.01 9

1546133 GARDEN AIMOZIS (2020 06 16)
CFE: 27.05.01 9

1546194 Lezigame (2020 07 03) 9, 28, 41, 42
1546238 Lavolle (2020 05 27)

CFE: 09.01.10, 27.05.01 25

1546333 AROCENIA (2020 06 01, 2019 12 04) 5
1546346 M8 8 (2020 05 13)

CFE: 26.04.02, 27.05.11, 
27.07.11, 28.03.00

3, 10, 30, 32, 35

1546380 Le Jardine (2020 06 02, 2020 04 17) 33
1546433 #Instagood (2020 04 02, 2020 01 14)

CFE: 24.17.25, 27.05.01 3, 25
1546462 (2020 06 02)

CFE: 24.15.02, 28.05.00, 29.01.12 7, 40
1546463 La VACHETTE MARQUE REPERE  

(2020 06 25, 2020 02 27)
CFE: 01.01.02, 03.06.06, 24.17.24, 
26.04.06, 26.11.11, 27.01.12, 27.03.03, 
27.05.03, 29.01.13

1, 2, 3, 
4, 5

1546473 KENSINGTON (2020 06 02) 30
1546492 M&G (2020 05 11)

CFE: 24.17.25, 27.05.17 2, 9, 28
1546513 TOLGA (2020 02 21, 2019 12 26)

CFE: 19.07.22, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.13

32, 33

1546550 AAB (2020 04 08)
CFE: 27.05.17 10

1546573 EDGC (2020 06 25, 
2020 06 04)

9, 10, 35, 42, 44

1546620 (2020 06 23)
CFE: 26.03.23, 26.05.06, 26.11.13 7

1546628 (2020 07 03)
CFE: 24.15.01, 26.04.04 9

1546666 BELUGA CELEBRATION 
(2020 07 07)

33

1546731 (2020 05 12)
CFE: 02.01.11, 26.04.14, 28.05.00 21

1546861 CHEFS ONLINE (2020 06 25) 35
1546950 BUDDYRIDER (2020 07 08) 12
1546990 MUD MASTER (2020 06 23)

CFE: 26.13.25, 27.05.10, 28.03.00 21



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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

1  1546463 

2  1546001, 1546463, 1546492 

3  1545939, 1545989, 1546346, 1546433, 1546463 

4  1546463 

5  390547, 1545939, 1545966, 1546039, 1546333, 1546463 

6  1492424 

7  1546462, 1546620 

9  1545933, 1546039, 1546064, 1546111, 1546133, 1546194, 1546492,
 1546573, 1546628 

10  1546346, 1546550, 1546573 

11  1546039 

12  1546950 

14  1546039 

17  1512499, 1546001 

20  1545934 

21  1512499, 1546039, 1546731, 1546990 

22  1512499 

23  1512499 

24  1512499 

25  1116860, 1546238, 1546433 

28  1546194, 1546492 

29  1520293, 1545952, 1546039, 1546104 

30  1545966, 1546039, 1546104, 1546346, 1546473 

32  1545966, 1546039, 1546104, 1546346, 1546513 

33  1546002, 1546380, 1546513, 1546666 

35  1116860, 1545934, 1546039, 1546346, 1546573, 1546861 

40  1546462 

41  1545971, 1546194 

42  1545971, 1546194, 1546573 

44  1546573



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.

505898 MC2 INNOVATIONS SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 02 25 36

511465 CREACIONES SELENE S.L.
2020 07 06 25, 35

511467 CREACIONES SELENE S.L.
2020 07 06 25, 35

505465 Micron Technology, Inc.
2020 07 06 42

505467 Micron Technology, Inc.
2020 07 07 42

511613 Arcadis N.V.
2020 08 18 37

511815 WONDERBOX S.A.S.
2020 08 18 35, 39

511816 WONDERBOX S.A.S.
2020 08 18 35, 39

511818 WONDERBOX S.A.S.
2020 08 18 35

512784 CAFOM DISTRIBUTION
2020 08 24 35

510726 CAFOM DISTRIBUTION
2020 08 24 35

512916 URBAŚ JUSTYNA JUSTYNA URBAŚ OBERŻA 
PRL
2020 08 19 43



S P R O S T O W A N I A

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

30/2019

106

1020986

POLINI    (2016 10 13)    20
Informacja ta nie powinna 

zostać opublikowana
108 Wykaz klasowy:    20

17/2020

48

1524473

PERLÉO    (2019 10 17, 2019 04 17)
Informacja ta nie powinna 

zostać opublikowana
49 Wykaz klasowy:    8
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