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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT39

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE
ZNAKACH TOWAROWYCH
Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:
(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
(220) – data zgłoszenia znaku towarowego
(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(310) – numer zgłoszenia priorytetowego
(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
(510) – wykaz towarów i/lub usług
(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego
lub znaku słowno-graficznego
(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny
(554) – znak przestrzenny
(555) – znak holograficzny
(556) – znak dźwiękowy
(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
(559) – inny
(571) – opis znaku
(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 492339
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FL-Florida
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farb i lakierów, 2 impregnaty do drewna i barwiące, powłoki ochronne
do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne na podłogi, powłoki ochronne
do wykańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki
i na beton, żywice epoksydowe do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, z filcu,
z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy
do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne
do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna
nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, ta-

śmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe
ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie,
worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży,
membrany uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie
uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody
i gazu, nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi
z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa
sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy
z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy
z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego
przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy
z celulozy, z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac
budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane
do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach
gipsowych, gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich,
taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane
w budownictwie, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych,
taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy
uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową,
metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane
w rolkach, folia okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe
dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym
lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie,
powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka
z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrze-
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gawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne
wyroby dla budownictwa niemetalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk,
wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów,
niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe
budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, filc dla budownictwa, masy
bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy szpachle dekarskie, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie
do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips szpachlowy, kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne niemetalowe, masy spoinowe
do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi
płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach dla budownictwa, tektura budowlana, masy gipsowe
zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne
gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa,
asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo- kartonowe, płyty
gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty
na ściany i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty
ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające,
profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe,
płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, rury kominowe i kominkowe, powłoki zabezpieczające do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny
z tworzyw sztucznych, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa,
wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, na-
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rożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty
zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana,
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych,
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony rewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 22 worki na odpady, worki na gruz, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych,
pakuły lniane, sznury ogniotrwałe, płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań
budowlanych, płachty z włókniny polipropylenowej, płachty
z włókniny, płachty z włókna szklanego przeznaczone
do wykonywania prac budowlanych, płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
siatki maskujące, 35 prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych
z następującymi towarami, takimi jak: cyna, silikony, kleje
do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje
do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, ługi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji ług, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru,
kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo- kartonowych, kleje
do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych,
kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki
do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków
cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych,
płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki
hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne
jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa
epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce,
lakiery, impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki
do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów,
farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty,
farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące
i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy,
papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów,
brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks,
gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodowe,
dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe
łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki
do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki
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metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe
metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy,
wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji suchej
zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa,
kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe
metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane,
złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki
metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe
do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe,
siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy
i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi
metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki
remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy
stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe,
profile aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące
i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha,
zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe
metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe do okien, siatki
rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe
do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn,
palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie,
maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody
urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry,
gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe,
koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne,
mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym,
noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia
płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne
do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety
malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety
do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako
maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziemnych, maszyny
do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki,
końcówki prądowe, lutownice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki
elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przecinarki do betonu mechaniczne,

Nr ZT39/2020

przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty
udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe,
wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne
mieszarki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki
stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe
do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki
taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki,
strugi, strugi stołowe, frezarki, szlifierki proste, odkurzacze
warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne, tokarki
do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne,
wyciągarki elektryczne, prostowniki, przewody rozruchowe,
kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety
do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice,
wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze
pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety
do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, spawarki inwertorowe,
spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia
glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia
płytek, kosiarki elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki
pneumatyczne, kompresory, pompki do pompowania kół,
maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki
do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory,
tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty
szklarskie jako części narzędzi, frezy, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe
z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki,
uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty montażowe
do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie,
dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce
narzędziowej, adaptery do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, przedłużki
do nasadek, przedłużki do bitów, przedłużki do nasadek
z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, klucze oczkowe,
klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy
oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki
długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw
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nasadek Torx z otworem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół,
klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie otwarte, klucze do świec,
klucze trzpieniowe krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze
fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perlatora. klucze
hydrauliczne nastawne, klucze hydrauliczne do armatury,
klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrauliczne
hakowe, ściągacze do łożysk, kosiarki ręczne, młotki ręczne,
młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie,
młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki
blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki
spawalnicze, młotki drewniane, zestaw młotków, trzonki
do młotków, kliny pierścieniowe do trzonków, kliny płaskie
do trzonków, zestawy klinów do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki z grzechotką z różnymi
końcówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki z końcówkami,
obcinacze czołowe, szczepce wydłużone proste budowlane,
szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce do rur,
szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczypce
boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce
nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice boczne,
nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki,
zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, przymiary
liniowe suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne,
kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe
krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze,
wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne,
dłuta płaski do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw
dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut,
zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza
do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw
rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze
ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne,
spoiwa do spawania opalarkę, dysze do opalarek, klucze
do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV,
noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza
odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin,
do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże
do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia
blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce
monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej,
obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze
ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia
ręczne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w ze-
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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, piły
otwornice, piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zestawach, nitownice, lutownice,
dłuta, pilniki do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników,
ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze,
druty spawalnicze, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła,
narzędzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, poziomnice, noże do cięcia płytek,
wałki malarskie, kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod
kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkłady klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili
do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów,
wkrętaki do prac elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilników, uchwyty z przyssawką, gwintowniki, narzynki, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek,
ostrza do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych,
łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne
ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił
do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica,
piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe
do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły
do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe
z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły
ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z zestawy kluczy
imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające
w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów
zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły
do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania
otworów w płytach gipsowo- kartonowych, piły ręczne
do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła
do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły
ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił,
brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych,
strugi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków
w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych,
końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki do kotew che-

10

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

micznych, pręty gwintowane, wyciory do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie,
haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, kausze, zaciski, klamry,
złączki, szekle, napinacze, zawleczki, krętliki, opaski zaciskowe
metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury
rynnowe metalowe, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
pożarowe, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody
elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne,
kable elektryczne, włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu,
plakietki do gniazd, plakietki do włączników, osłony
do gniazd, osłony do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, odzież ochronna, osłony
twarzy, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa, szelki
do pracy w podwieszeniu, przyłbice spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, gaśnice, przedłużacze
i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary przeciwsłoneczne,
kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, próbniki elektryczne,
tablice informacyjne podświetlane, odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, maski do oddychania, maski
przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory,
przedłużacze elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki
halogenowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu
i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane
ze statywem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego ogrzewania,
aparatura i urządzenia chłodnicze, wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, przewody i urządzenia
bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje klimatyzacji,
miski WC, wyciągi kominowe, kody grzewcze, krany, lampy
oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille
i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka
do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe,
pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła
samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki
samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze
monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki
tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy
pakowe zabezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci,
ręczniki papierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach,
folia stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki
na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką,
walki malarskie specjalne do narożników, do rur, do pasków,
do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus
zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek z rączką, wałki ma-
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larskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem,
zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania narożników, do malowania krawędzi,
do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków
malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką
plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki
plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy
przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie,
worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji
akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniające,
taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie
ochronne, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy
izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw owadom,
uszczelki okienne w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do instalacji
płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki
ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony
do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane,
tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe
dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania
tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką
do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, sznur murarski, żyłka murarska, filc dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne
i barwiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych,
panele prefabrykowanych ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania,
usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla
budownictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, pojemniki do celów budowlanych,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe
i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
preparaty do renowacji dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlo-
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we i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu,
gips budowlany, gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo- kartonowymi, pasty
poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu,
nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych,
pasty anaerobowe, lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury
ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach
budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane
do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych,
z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty z włókniny polipropylenowej, taśmy
i płachty z włókniny, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV,
płyn czyszczący do PCV, taśmy i płachty z włókna szklanego
przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy
i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane
do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach,
tektura budowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna
w rolkach, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe,
tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach,
papier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca
ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep,
krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski,
dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc
ścierny, wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne
stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe,
płyty gipsowo- kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty
budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne,
płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty
wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane
o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy
uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe
taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt
gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowokartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
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taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych,
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub
bawełnianym lub wiskozowym do użytku w budownictwie,
taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy
ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane
w budownictwie, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury kominowe
i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne
na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką,
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa,
wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termo
izolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje
uszczelniające, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki
aluminiowe do płyt gipsowo- kartonowych, zszywacze
i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo,
odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu,
płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe,
plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki
plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie,
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drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza
meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty, deski podesty tarasowe,
domki altany, wiaty, markizy, maty, osłony, płoty, pergole,
kratki drewniane, parasole, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki, drzwi wejściowe
drewniane, drzwi gospodarcze drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna z PCV, okna
drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne,
parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki, szczotki
czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką, pokrowce
na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki
na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe
do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelką szczotki do szorowania kije drewniane
do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem
do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych
do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki do celów
gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, podkładki
filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne, czapki
ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych,
skarpety.
(210) 492340
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LA-Louisiana
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farb i lakierów, 2 impregnaty do drewna i barwiące, powłoki ochronne
do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne na podłogi, powłoki ochronne
do wykańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki
i na beton, żywice epoksydowe do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframo-
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wa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, z filcu,
z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy
do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne
do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna
nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe
ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie,
worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze
do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany
uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu,
nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku
winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy z celulozy,
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych,
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych,
płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
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stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa niemetalowe elementy konstrukcyjne,
dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno,
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa,
listwy niemetalowe, filc dla budownictwa, masy bitumiczne,
grunt bitumiczny, masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane
do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku,
masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy szpachle dekarskie, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie
do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips szpachlowy, kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne niemetalowe, masy spoinowe
do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi
płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach dla budownictwa, tektura budowlana, masy gipsowe
zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne
gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa,
asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo- kartonowe, płyty
gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty
na ściany i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty
ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające,
profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe,
płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, rury kominowe i kominkowe, powłoki zabezpieczające do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny
z tworzyw sztucznych, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izola-
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cyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa,
wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty
zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana,
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych,
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony rewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 22 worki na odpady, worki na gruz, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych,
pakuły lniane, sznury ogniotrwałe, płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań
budowlanych, płachty z włókniny polipropylenowej, płachty
z włókniny, płachty z włókna szklanego przeznaczone
do wykonywania prac budowlanych, płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
siatki maskujące, 35 prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych
z następującymi towarami, takimi jak: cyna, silikony, kleje
do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje
do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, ługi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji ług, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru,
kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo- kartonowych, kleje
do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych,
kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki
do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków
cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych,
płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki
hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne
jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa
epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce,
lakiery, impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki
do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów,
farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty,
farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące
i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy,
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papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów,
brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks,
gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodowe,
dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe
łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki
do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki
metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe
metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy,
wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji suchej
zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa,
kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe
metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane,
złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki
metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe
do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe,
siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy
i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi
metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki
remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy
stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe,
profile aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące
i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha,
zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe
metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe do okien, siatki
rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe
do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn,
palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie,
maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody
urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry,
gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe,
koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne,
mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym,
noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia
płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne
do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety
malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety
do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistole-
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ty do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako
maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziemnych, maszyny
do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki,
końcówki prądowe, lutownice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki
elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przecinarki do betonu mechaniczne,
przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty
udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe,
wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne
mieszarki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki
stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe
do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki
taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki,
strugi, strugi stołowe, frezarki, szlifierki proste, odkurzacze
warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne, tokarki
do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne,
wyciągarki elektryczne, prostowniki, przewody rozruchowe,
kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety
do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice,
wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze
pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety
do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, spawarki inwertorowe,
spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia
glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia
płytek, kosiarki elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki
pneumatyczne, kompresory, pompki do pompowania kół,
maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki
do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory,
tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty
szklarskie jako części narzędzi, frezy, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe
z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki,
uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty montażowe
do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie,
dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce
narzędziowej, adaptery do nasadek, redukcje do kluczy na-
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sadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, przedłużki
do nasadek, przedłużki do bitów, przedłużki do nasadek
z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, klucze oczkowe,
klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy
oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki
długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw
nasadek Torx z otworem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół,
klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie otwarte, klucze do świec,
klucze trzpieniowe krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze
fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perlatora. klucze
hydrauliczne nastawne, klucze hydrauliczne do armatury,
klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrauliczne
hakowe, ściągacze do łożysk, kosiarki ręczne, młotki ręczne,
młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie,
młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki
blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki
spawalnicze, młotki drewniane, zestaw młotków, trzonki
do młotków, kliny pierścieniowe do trzonków, kliny płaskie
do trzonków, zestawy klinów do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki z grzechotką z różnymi
końcówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki z końcówkami,
obcinacze czołowe, szczepce wydłużone proste budowlane,
szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce do rur,
szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczypce
boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce
nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice boczne,
nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki,
zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, przymiary
liniowe suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne,
kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe
krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze,
wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne,
dłuta płaski do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw
dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut,
zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza
do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw
rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze
ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne,
spoiwa do spawania opalarkę, dysze do opalarek, klucze
do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV,
noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza
odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin,
do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże
do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrą-
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głe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia
blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce
monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej,
obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze
ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia
ręczne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice do drewna w zestawie, wiertła
otwornice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła
do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifierskie, topory,
ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe,
gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły
otwornice, piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zestawach, nitownice, lutownice,
dłuta, pilniki do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników,
ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze,
druty spawalnicze, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła,
narzędzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, poziomnice, noże do cięcia płytek,
wałki malarskie, kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod
kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkłady klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili
do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów,
wkrętaki do prac elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilników, uchwyty z przyssawką, gwintowniki, narzynki, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek,
ostrza do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych,
łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne
ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił
do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica,
piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe
do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły
do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe
z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły
ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z zestawy kluczy
imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające
w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów
zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły
do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania
otworów w płytach gipsowo- kartonowych, piły ręczne
do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła
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do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły
ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił,
brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych,
strugi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków
w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych,
końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie,
haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, kausze, zaciski, klamry,
złączki, szekle, napinacze, zawleczki, krętliki, opaski zaciskowe
metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury
rynnowe metalowe, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
pożarowe, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody
elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne,
kable elektryczne, włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu,
plakietki do gniazd, plakietki do włączników, osłony
do gniazd, osłony do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, odzież ochronna, osłony
twarzy, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa, szelki
do pracy w podwieszeniu, przyłbice spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, gaśnice, przedłużacze
i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary przeciwsłoneczne,
kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, próbniki elektryczne,
tablice informacyjne podświetlane, odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, maski do oddychania, maski
przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory,
przedłużacze elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki
halogenowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu
i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane
ze statywem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego ogrzewania,
aparatura i urządzenia chłodnicze, wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, przewody i urządzenia
bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje klimatyzacji,
miski WC, wyciągi kominowe, kody grzewcze, krany, lampy
oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille
i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka
do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe,
pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła
samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki
samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze
monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki
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tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy
pakowe zabezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci,
ręczniki papierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach,
folia stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki
na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką,
walki malarskie specjalne do narożników, do rur, do pasków,
do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus
zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem,
zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania narożników, do malowania krawędzi,
do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków
malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką
plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki
plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy
przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie,
worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji
akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniające,
taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie
ochronne, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy
izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw owadom,
uszczelki okienne w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do instalacji
płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki
ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony
do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane,
tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe
dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania
tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką
do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, sznur murarski, żyłka murarska, filc dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne
i barwiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych,
panele prefabrykowanych ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania,

Nr ZT39/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla
budownictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, pojemniki do celów budowlanych,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe
i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
preparaty do renowacji dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu,
gips budowlany, gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo- kartonowymi, pasty
poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu,
nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych,
pasty anaerobowe, lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury
ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach
budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane
do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych,
z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty z włókniny polipropylenowej, taśmy
i płachty z włókniny, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV,
płyn czyszczący do PCV, taśmy i płachty z włókna szklanego
przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy
i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane
do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach,
tektura budowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna
w rolkach, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe,
tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach,
papier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca
ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep,
krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski,
dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc
ścierny, wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne
stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe,
płyty gipsowo- kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty
budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne,
płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty
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wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane
o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy
uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe
taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt
gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowokartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych,
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub
bawełnianym lub wiskozowym do użytku w budownictwie,
taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy
ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane
w budownictwie, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury kominowe
i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne
na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką,
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa,
wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termo
izolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje
uszczelniające, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki
aluminiowe do płyt gipsowo- kartonowych, zszywacze
i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, na-
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rożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo,
odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu,
płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe,
plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki
plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie,
drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza
meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty, deski podesty tarasowe,
domki altany, wiaty, markizy, maty, osłony, płoty, pergole,
kratki drewniane, parasole, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki, drzwi wejściowe
drewniane, drzwi gospodarcze drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna z PCV, okna
drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne,
parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki, szczotki
czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką, pokrowce
na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki
na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe
do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelką szczotki do szorowania kije drewniane
do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem
do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych
do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki do celów
gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, podkładki
filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne, czapki
ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych,
skarpety.
(210) 492341
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ME-Maine
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farb i lakierów, 2 impregnaty do drewna i barwiące, powłoki ochronne
do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne na podłogi, powłoki ochronne
do wykańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki
i na beton, żywice epoksydowe do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślu-
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sarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, z filcu,
z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy
do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne
do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna
nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe
ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie,
worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze
do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany
uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu,
nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku
winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy z celulozy,
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych,
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, ta-
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śmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych,
płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa niemetalowe elementy konstrukcyjne,
dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno,
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa,
listwy niemetalowe, filc dla budownictwa, masy bitumiczne,
grunt bitumiczny, masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane
do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku,
masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy szpachle dekarskie, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie
do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips szpachlowy, kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne niemetalowe, masy spoinowe
do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi
płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach dla budownictwa, tektura budowlana, masy gipsowe
zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne
gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa,
asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo- kartonowe, płyty
gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty
na ściany i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty
ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające,
profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, masy szpa-
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chlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe,
płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, rury kominowe i kominkowe, powłoki zabezpieczające do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny
z tworzyw sztucznych, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa,
wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty
zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana,
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych,
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony rewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 22 worki na odpady, worki na gruz, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych,
pakuły lniane, sznury ogniotrwałe, płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań
budowlanych, płachty z włókniny polipropylenowej, płachty
z włókniny, płachty z włókna szklanego przeznaczone
do wykonywania prac budowlanych, płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
siatki maskujące, 35 prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych
z następującymi towarami, takimi jak: cyna, silikony, kleje
do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje
do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, ługi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji ług, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru,
kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo- kartonowych, kleje
do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych,
kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki
do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków
cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych,
płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki
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hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne
jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa
epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce,
lakiery, impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki
do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów,
farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty,
farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące
i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy,
papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów,
brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks,
gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodowe,
dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe
łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki
do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki
metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe
metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy,
wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji suchej
zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa,
kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe
metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane,
złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki
metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe
do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe,
siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy
i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi
metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki
remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy
stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe,
profile aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące
i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha,
zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe
metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe do okien, siatki
rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe
do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn,
palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie,
maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody
urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry,
gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe,
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koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne,
mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym,
noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia
płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne
do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety
malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety
do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako
maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziemnych, maszyny
do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki,
końcówki prądowe, lutownice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki
elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przecinarki do betonu mechaniczne,
przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty
udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe,
wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne
mieszarki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki
stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe
do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki
taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki,
strugi, strugi stołowe, frezarki, szlifierki proste, odkurzacze
warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne, tokarki
do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne,
wyciągarki elektryczne, prostowniki, przewody rozruchowe,
kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety
do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice,
wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze
pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety
do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, spawarki inwertorowe,
spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia
glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia
płytek, kosiarki elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki
pneumatyczne, kompresory, pompki do pompowania kół,
maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki
do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory,
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tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty
szklarskie jako części narzędzi, frezy, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe
z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki,
uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty montażowe
do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie,
dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce
narzędziowej, adaptery do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, przedłużki
do nasadek, przedłużki do bitów, przedłużki do nasadek
z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, klucze oczkowe,
klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy
oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki
długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw
nasadek Torx z otworem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół,
klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie otwarte, klucze do świec,
klucze trzpieniowe krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze
fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perlatora. klucze
hydrauliczne nastawne, klucze hydrauliczne do armatury,
klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrauliczne
hakowe, ściągacze do łożysk, kosiarki ręczne, młotki ręczne,
młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie,
młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki
blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki
spawalnicze, młotki drewniane, zestaw młotków, trzonki
do młotków, kliny pierścieniowe do trzonków, kliny płaskie
do trzonków, zestawy klinów do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki z grzechotką z różnymi
końcówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki z końcówkami,
obcinacze czołowe, szczepce wydłużone proste budowlane,
szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce do rur,
szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczypce
boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce
nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice boczne,
nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki,
zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, przymiary
liniowe suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne,
kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe
krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze,
wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne,
dłuta płaski do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw
dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut,
zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza
do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw
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rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze
ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne,
spoiwa do spawania opalarkę, dysze do opalarek, klucze
do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV,
noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza
odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin,
do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże
do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia
blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce
monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej,
obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze
ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia
ręczne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice do drewna w zestawie, wiertła
otwornice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła
do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifierskie, topory,
ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe,
gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły
otwornice, piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zestawach, nitownice, lutownice,
dłuta, pilniki do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników,
ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze,
druty spawalnicze, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła,
narzędzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, poziomnice, noże do cięcia płytek,
wałki malarskie, kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod
kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkłady klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili
do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów,
wkrętaki do prac elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilników, uchwyty z przyssawką, gwintowniki, narzynki, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek,
ostrza do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych,
łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne
ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił
do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica,
piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe
do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły
do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe
z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły
ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z zestawy kluczy
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imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające
w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów
zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły
do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania
otworów w płytach gipsowo- kartonowych, piły ręczne
do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła
do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły
ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił,
brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych,
strugi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków
w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych,
końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie,
haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, kausze, zaciski, klamry,
złączki, szekle, napinacze, zawleczki, krętliki, opaski zaciskowe
metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury
rynnowe metalowe, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
pożarowe, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody
elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne,
kable elektryczne, włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu,
plakietki do gniazd, plakietki do włączników, osłony
do gniazd, osłony do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, odzież ochronna, osłony
twarzy, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa, szelki
do pracy w podwieszeniu, przyłbice spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, gaśnice, przedłużacze
i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary przeciwsłoneczne,
kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, próbniki elektryczne,
tablice informacyjne podświetlane, odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, maski do oddychania, maski
przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory,
przedłużacze elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki
halogenowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu
i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane
ze statywem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego ogrzewania,
aparatura i urządzenia chłodnicze, wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, przewody i urządzenia
bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje klimatyzacji,
miski WC, wyciągi kominowe, kody grzewcze, krany, lampy
oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wenty-
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lacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille
i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka
do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe,
pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła
samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki
samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze
monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki
tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy
pakowe zabezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci,
ręczniki papierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach,
folia stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki
na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką,
walki malarskie specjalne do narożników, do rur, do pasków,
do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus
zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem,
zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania narożników, do malowania krawędzi,
do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków
malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką
plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki
plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy
przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie,
worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji
akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniające,
taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie
ochronne, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy
izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw owadom,
uszczelki okienne w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do instalacji
płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki
ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony
do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane,
tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemeta-
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lowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe
dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania
tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką
do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, sznur murarski, żyłka murarska, filc dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne
i barwiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych,
panele prefabrykowanych ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania,
usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla
budownictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, pojemniki do celów budowlanych,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe
i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
preparaty do renowacji dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu,
gips budowlany, gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo- kartonowymi, pasty
poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu,
nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych,
pasty anaerobowe, lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury
ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach
budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane
do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych,
z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty z włókniny polipropylenowej, taśmy
i płachty z włókniny, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV,
płyn czyszczący do PCV, taśmy i płachty z włókna szklanego
przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy
i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane
do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach,
tektura budowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna
w rolkach, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe,
tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elemen-
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ty niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach,
papier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca
ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep,
krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski,
dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc
ścierny, wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne
stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe,
płyty gipsowo- kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty
budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne,
płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty
wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane
o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy
uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe
taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt
gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowokartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych,
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub
bawełnianym lub wiskozowym do użytku w budownictwie,
taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy
ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane
w budownictwie, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury kominowe
i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne
na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką,
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa,
wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termo
izolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile przyokienne, za-
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prawa klejąca do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje
uszczelniające, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki
aluminiowe do płyt gipsowo- kartonowych, zszywacze
i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo,
odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu,
płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe,
plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki
plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie,
drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza
meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty, deski podesty tarasowe,
domki altany, wiaty, markizy, maty, osłony, płoty, pergole,
kratki drewniane, parasole, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki, drzwi wejściowe
drewniane, drzwi gospodarcze drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna z PCV, okna
drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne,
parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki, szczotki
czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką, pokrowce
na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki
na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe
do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelką szczotki do szorowania kije drewniane
do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem
do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych
do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki do celów
gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, podkładki
filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne, czapki
ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych,
skarpety.
(210) 492343
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MD-Maryland
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobo-
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we, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe, kleje
uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farb i lakierów,
2 impregnaty do drewna i barwiące, powłoki ochronne
do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby,
preparaty ochronne na podłogi, powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki i na beton,
żywice epoksydowe do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, 6 zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, 8 czerpaki
budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania, sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski, żyłka murarska,
mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, kielnie murarskie,
kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice
wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur miedzianych, czyściki
do miedzi, nożyce do rur z tworzyw sztucznych, rysiki, obcęgi
do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak
do fug, paca do spoinowania płytek, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną z gąbki,
z kauczuki, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną
z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle
malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt
gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, folie
metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne
do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku
w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna
nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe
ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczelniające do wody
i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału
zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych,
z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt
gipsowo-kartonowych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny,
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taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania
prac budowlanych, taśmy z celulozy, z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów
i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej,
w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych,
zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, taśmy łączeniowe płyt
gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy
akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką
aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, folie z agrowłókniny, taśmy
budowlane w rolkach, folia okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt
gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym
lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie,
powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka
z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie,
19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe
niemetalowe kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa niemetalowe elementy konstrukcyjne,
dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno,
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, filc dla budownictwa, masy bitumiczne,
grunt bitumiczny, masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac
budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie
gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips szpachlowy, kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne
niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni
między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane
w arkuszach, filc ochronny w rolkach dla budownictwa, tektura budowlana, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe,
tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe,
tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy
niemetalowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowa-
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ne w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty
gipsowo- kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty sufitowe, taśmy
uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty
styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, rury
kominowe i kominkowe, powłoki zabezpieczające do okien
i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe,
płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne
płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa
gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty zbrojarskie, papa
podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont
bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki,
narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek,
siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV,
powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki
niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji
płyt styropianowych, łączniki gwintowe, kółka zapasowe
do gilotyny, przyssawki do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny
dystansowe, osłony rewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, łączniki niemetalowe do okien,
22 worki na odpady, worki na gruz, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych, pakuły lniane, sznury ogniotrwałe, płachty
z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mieszanych
do zastosowań budowlanych, płachty z włókniny polipropylenowej, płachty z włókniny, płachty z włókna szklanego
przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, płachty
z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, siatki maskujące, 35 prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty do drewna
i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania,
kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, ługi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi
cementowe, środki chemiczne do renowacji ług, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru,
kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo- kartonowych, kleje
do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych,
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kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt
z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery,
impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne
akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby
podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce
i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby
z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące
stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier
do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania
i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety
drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe,
torf, oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki
uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane,
metalowe elementy konstrukcyjne dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki
do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki
stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut
metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy, wkręty metalowe,
wkręty metalowe do konstrukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, kratownice metalowe,
łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia
metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice
metalowe, palety transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane, złączki metalowe, płyty
podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania,
pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalowe,
łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe
metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe do dociepleń, narożniki z siatką
metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe, siatka tynkarska, siatka zbrojąca
do dociepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi metalowe, rury metalowe,
rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe
i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy
ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe,
rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie,
linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki
rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe,
stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe do okien, siatki rolno-leśne metalowe, siatki
ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania drobnego
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sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna,
drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne
i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie
mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne,
urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe,
piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU,
pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety
do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia
o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziemnych,
maszyny do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lutownice oporowe, lutownice
transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki do lutownicy,
spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki
elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przecinarki do betonu mechaniczne,
przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty
udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe,
wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne
mieszarki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wysięgu,
pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe
do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przecinaki
stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste,
elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki
mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi,
strugi stołowe, frezarki, szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne, tokarki do drewna, tokarki
do metalu, podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe,
podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, prostowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne,
agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy
elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania
robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym
do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie
elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne
i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe
i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne,
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skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe, cęgi
do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze cierne,
dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, frezy,
mieszadła, ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty
wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ściernice
i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy, kołki
rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu,
kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe,
złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptery do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasadek, przedłużki do bitów, przedłużki
do nasadek z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, klucze
oczkowe, klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy
kluczy oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy kluczy
oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze płasko
nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spline
na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki
imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx,
zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze
dynamometryczne, klucze imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze
do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze
do szafek, klucze oczkowe dwustronnie otwarte, klucze
do świec, klucze trzpieniowe krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perlatora.
klucze hydrauliczne nastawne, klucze hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie,
młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki
blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki
spawalnicze, młotki drewniane, zestaw młotków, trzonki
do młotków, kliny pierścieniowe do trzonków, kliny płaskie
do trzonków, zestawy klinów do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wydłużone proste budowlane,
szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce do rur,
szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli miedzianych,
szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, przymiary liniowe suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane,
taśmy miernicze, szczelinomierze, poziomice, poziomice
elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy do urządzeń
laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze, wagi
ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta
płaski do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut,
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zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze
ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe,
ściski sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze tapicerskie,
zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa
do spawania opalarkę, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże
z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym,
ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin
z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia blachy, nożyce
do prętów, nożyce proste, nożyce proste wyciągnięte prawe,
nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże
wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi
stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaciskacze wtyków,
osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety
do pompowania, zestawy lakiernicze, piły ręczne, sekatory,
siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia ręczne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali
nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła
otwornice do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki
mocujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze,
młotki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zestawach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki
do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze o napędzie
ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, poziomnice,
noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy,
sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia do nakładania kleju
na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe
do cięcia pod kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła
kątowa, pistolety do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkłady klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki,
szczypce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw
wkrętek plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gumowe, pilniki różnego rodzaju
i przeznaczenia, zestawy pilników, uchwyty z przyssawką,
gwintowniki, narzynki, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych,
łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne
ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił
do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica,
piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe
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do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły
do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe
z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły
ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów
zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla,
łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze,
szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki,
piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły
do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania
otworów w płytach gipsowo- kartonowych, piły ręczne
do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła
do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły
ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice,
piły ramowe, piły do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe,
skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych,
piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty
z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych, strugi, uchwyty
do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych, końcówki mieszające,
tuleje siatkowe, szpilki do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki,
pierścienie, kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze,
zawleczki, krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe,
alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny,
bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne,
włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd
elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze,
plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd,
plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne,
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, gaśnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary
przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe,
próbniki elektryczne, tablice informacyjne podświetlane,
odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski
ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze,
nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe,
żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - halogeny,
lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy budowlane
- świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki,
aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego
ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, wymienniki
ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, przewody
i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki,
kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje
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klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kody grzewcze,
krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki
ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki,
grille i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka
do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe,
pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze
monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki
tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe,
pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy pakowe
zabezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki papierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach, folia stretch
w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, walki malarskie
specjalne do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw
malarski kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne
skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet
malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur,
zestawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy
malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarski:
kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie:
kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, pędzle
malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne,
folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie,
taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego,
medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien
i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy
malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane
przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, worki na odpady, worki
na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyjne,
folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki ochronne z tworzyw
sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki okienne w rolce i cięte, pojemniki
na odpady, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych
i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie,
młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony
do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane,
tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy da-
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chów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe
podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla
budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, sznur murarski,
żyłka murarska, filc dla budownictwa, materiały wiążące
do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny,
masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne i barwiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych, panele
prefabrykowanych ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje
na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych,
masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane,
mieszadła ręczne, pojemniki do celów budowlanych, kielnie
murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe
do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, preparaty do renowacji dachów, powłoki ochronne do dachów,
masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie
na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe
i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips
budowlany, gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem,
poziomnice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty
murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między
płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami
gipsowymi i gipsowo- kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty
do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane,
uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody
i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty
do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy
z polichlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych,
taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy
i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, taśmy
i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania
prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, taśmy
ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe,
taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy folie
budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc
ochronny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, masy gipsowe zbrojone,
tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe
ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki
zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki ze-
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wnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier
ścierny w arkuszach, papier ścierny w rolkach, siatka ścierna
w arkuszach, paca ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze
ścierne na rzep, krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze
ścierne, filc polerski, dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki
do szlifowania, filc ścierny, wełna stalowa, miotły stalowe,
tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo- kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany
i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty
na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty
budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie,
płyty akustyczne, płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe,
taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych,
płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy
niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowokartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw
sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw
sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych,
stosowane w budownictwie, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi,
nożyce do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica do fug,
paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania
płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony rewizyjne
ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy,
kominki i wkłady kominowe, rury kominowe i kominkowe,
powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne na kaloryfery,
na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki ochronne
na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy
i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace
styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną
z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki poliuretanowe,
folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia,
styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy
drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt,
styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka
podtynkowa, kołki do termo izolacji, kołnierze do kołków, li-
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stwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu
i siatki, kleje montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki
naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowokartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki
do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe
do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń,
kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny
w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty
z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany
dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty, deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty, osłony, płoty,
pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki, drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna z PCV, okna
drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne,
parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki, szczotki
czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką, pokrowce
na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę,
szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, wycieraczki, kosze
na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra z rolkami, skrzynki
plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła
tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy szczotka plus szufelką szczotki do szorowania kije drewniane do mioteł, kije
drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy elektryczne, rzepy,
sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, podkładki filcowe,
złączki niemetalowe, obuwie ochronne, czapki ochronne,
gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492345
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NY-New York
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
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do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farb i lakierów, 2 : impregnaty do drewna i barwiące, powłoki ochronne
do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne na podłogi, powłoki ochronne
do wykańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki
i na beton, żywice epoksydowe do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, z filcu,
z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy
do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne
do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna
nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe
ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie,
worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze
do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany
uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu,
nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku
winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropyle-
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nowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy z celulozy,
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych,
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych,
płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa niemetalowe elementy konstrukcyjne,
dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno,
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa,
listwy niemetalowe, filc dla budownictwa, masy bitumiczne,
grunt bitumiczny, masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane
do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku,
masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy szpachle dekarskie, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie
do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips szpachlowy, kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne niemetalowe, masy spoinowe
do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi
płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach dla budownictwa, tektura budowlana, masy gipsowe
zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne
gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksa-
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nowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa,
asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo- kartonowe, płyty
gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty
na ściany i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty
ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające,
profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe,
płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, rury kominowe i kominkowe, powłoki zabezpieczające do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny
z tworzyw sztucznych, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa,
wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty
zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana,
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych,
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony rewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 22 worki na odpady, worki na gruz, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych,
pakuły lniane, sznury ogniotrwałe, płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań
budowlanych, płachty z włókniny polipropylenowej, płachty
z włókniny, płachty z włókna szklanego przeznaczone
do wykonywania prac budowlanych, płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
siatki maskujące, 35 prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych
z następującymi towarami, takimi jak: cyna, silikony, kleje
do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje
do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, ługi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji ług, kleje do gla-
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zury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru,
kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo- kartonowych, kleje
do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych,
kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki
do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków
cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych,
płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki
hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne
jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa
epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce,
lakiery, impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki
do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów,
farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty,
farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące
i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy,
papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów,
brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks,
gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodowe,
dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe
łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki
do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki
metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe
metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy,
wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji suchej
zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa,
kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe
metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane,
złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki
metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe
do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe,
siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy
i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi
metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki
remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy
stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe,
profile aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące
i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha,
zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe
metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe do okien, siatki
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rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe
do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn,
palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie,
maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody
urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry,
gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe,
koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne,
mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym,
noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia
płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne
do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety
malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety
do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako
maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziemnych, maszyny
do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki,
końcówki prądowe, lutownice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki
elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przecinarki do betonu mechaniczne,
przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty
udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe,
wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne
mieszarki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki
stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe
do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki
taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki,
strugi, strugi stołowe, frezarki, szlifierki proste, odkurzacze
warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne, tokarki
do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne,
wyciągarki elektryczne, prostowniki, przewody rozruchowe,
kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety
do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice,
wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze
pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety
do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, spawarki inwertorowe,
spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia
glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia
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płytek, kosiarki elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki
pneumatyczne, kompresory, pompki do pompowania kół,
maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki
do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory,
tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty
szklarskie jako części narzędzi, frezy, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe
z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki,
uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty montażowe
do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie,
dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce
narzędziowej, adaptery do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, przedłużki
do nasadek, przedłużki do bitów, przedłużki do nasadek
z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, klucze oczkowe,
klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy
oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki
długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw
nasadek Torx z otworem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół,
klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie otwarte, klucze do świec,
klucze trzpieniowe krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze
fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perlatora. klucze
hydrauliczne nastawne, klucze hydrauliczne do armatury,
klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrauliczne
hakowe, ściągacze do łożysk, kosiarki ręczne, młotki ręczne,
młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie,
młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki
blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki
spawalnicze, młotki drewniane, zestaw młotków, trzonki
do młotków, kliny pierścieniowe do trzonków, kliny płaskie
do trzonków, zestawy klinów do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki z grzechotką z różnymi
końcówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki z końcówkami,
obcinacze czołowe, szczepce wydłużone proste budowlane,
szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce do rur,
szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczypce
boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce
nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice boczne,
nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki,
zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, przymiary
liniowe suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne,
kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe
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krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze,
wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne,
dłuta płaski do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw
dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut,
zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza
do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw
rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze
ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne,
spoiwa do spawania opalarkę, dysze do opalarek, klucze
do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV,
noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza
odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin,
do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże
do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia
blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce
monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej,
obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze
ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia
ręczne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice do drewna w zestawie, wiertła
otwornice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła
do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifierskie, topory,
ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe,
gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły
otwornice, piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zestawach, nitownice, lutownice,
dłuta, pilniki do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników,
ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze,
druty spawalnicze, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła,
narzędzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, poziomnice, noże do cięcia płytek,
wałki malarskie, kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod
kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkłady klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili
do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów,
wkrętaki do prac elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilników, uchwyty z przyssawką, gwintowniki, narzynki, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek,
ostrza do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych,
łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzę-
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dzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne
ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił
do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica,
piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe
do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły
do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe
z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły
ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z zestawy kluczy
imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające
w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów
zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły
do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania
otworów w płytach gipsowo- kartonowych, piły ręczne
do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła
do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły
ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił,
brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych,
strugi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków
w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych,
końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie,
haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, kausze, zaciski, klamry,
złączki, szekle, napinacze, zawleczki, krętliki, opaski zaciskowe
metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury
rynnowe metalowe, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
pożarowe, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody
elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne,
kable elektryczne, włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu,
plakietki do gniazd, plakietki do włączników, osłony
do gniazd, osłony do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, odzież ochronna, osłony
twarzy, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa, szelki
do pracy w podwieszeniu, przyłbice spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, gaśnice, przedłużacze
i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary przeciwsłoneczne,
kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, próbniki elektryczne,
tablice informacyjne podświetlane, odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, maski do oddychania, maski
przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory,
przedłużacze elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki
halogenowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu
i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane
ze statywem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lam-
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py budowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego ogrzewania,
aparatura i urządzenia chłodnicze, wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, przewody i urządzenia
bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje klimatyzacji,
miski WC, wyciągi kominowe, kody grzewcze, krany, lampy
oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille
i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka
do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe,
pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła
samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki
samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze
monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki
tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy
pakowe zabezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci,
ręczniki papierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach,
folia stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki
na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką,
walki malarskie specjalne do narożników, do rur, do pasków,
do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus
zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem,
zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania narożników, do malowania krawędzi,
do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków
malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką
plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki
plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy
przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie,
worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji
akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniające,
taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie
ochronne, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy
izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw owadom,
uszczelki okienne w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do instalacji
płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalo-
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we, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki
ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony
do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane,
tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe
dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania
tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką
do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, sznur murarski, żyłka murarska, filc dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne
i barwiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych,
panele prefabrykowanych ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania,
usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla
budownictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, pojemniki do celów budowlanych,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe
i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
preparaty do renowacji dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu,
gips budowlany, gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo- kartonowymi, pasty
poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu,
nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych,
pasty anaerobowe, lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury
ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach
budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane
do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych,
z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty z włókniny polipropylenowej, taśmy
i płachty z włókniny, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV,
płyn czyszczący do PCV, taśmy i płachty z włókna szklanego
przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy
i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane
do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekar-
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skie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach,
tektura budowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna
w rolkach, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe,
tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach,
papier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca
ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep,
krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski,
dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc
ścierny, wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne
stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe,
płyty gipsowo- kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty
budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne,
płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty
wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane
o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy
uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe
taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt
gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowokartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych,
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub
bawełnianym lub wiskozowym do użytku w budownictwie,
taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy
ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane
w budownictwie, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury kominowe
i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne
na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką,
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
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drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa,
wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termo
izolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje
uszczelniające, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki
aluminiowe do płyt gipsowo- kartonowych, zszywacze
i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze
do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa
wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC,
dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe,
rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe,
masy naprawcze do użytku w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki
drewniane, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty, deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy,
maty, osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy,
karmiki, drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze
drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe
plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy
drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki, szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach,
wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe
z pompką, pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody,
donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra,
wiadra z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła
segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki
składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy,
szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego,
zestawy szczotka plus szufelką szczotki do szorowania kije
drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe
z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, podkładki
filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne, czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
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(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farb i lakierów, 2 impregnaty do drewna i barwiące, powłoki ochronne
do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne na podłogi, powłoki ochronne
do wykańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki
i na beton, żywice epoksydowe do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, z filcu,
z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy
do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne
do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna
nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe
ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie,
worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze
do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany
uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne
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z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu,
nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku
winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy z celulozy,
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych,
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych,
płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa niemetalowe elementy konstrukcyjne,
dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno,
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa,
listwy niemetalowe, filc dla budownictwa, masy bitumiczne,
grunt bitumiczny, masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane
do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku,
masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy szpachle dekarskie, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie
do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips szpachlowy, kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne niemetalowe, masy spoinowe
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do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi
płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach dla budownictwa, tektura budowlana, masy gipsowe
zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne
gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa,
asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo- kartonowe, płyty
gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty
na ściany i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty
ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające,
profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe,
płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, rury kominowe i kominkowe, powłoki zabezpieczające do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny
z tworzyw sztucznych, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa,
wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty
zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana,
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych,
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony rewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 22 worki na odpady, worki na gruz, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych,
pakuły lniane, sznury ogniotrwałe, płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań
budowlanych, płachty z włókniny polipropylenowej, płachty
z włókniny, płachty z włókna szklanego przeznaczone
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do wykonywania prac budowlanych, płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
siatki maskujące, 35 prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych
z następującymi towarami, takimi jak: cyna, silikony, kleje
do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje
do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, ługi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji ług, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru,
kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo- kartonowych, kleje
do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych,
kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki
do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków
cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych,
płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki
hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne
jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa
epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce,
lakiery, impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki
do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów,
farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty,
farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące
i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy,
papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów,
brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks,
gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodowe,
dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe
łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki
do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki
metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe
metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy,
wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji suchej
zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa,
kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe
metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane,
złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki
metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe
do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe,
siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy
i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi
metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki
remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy
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stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe,
profile aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące
i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha,
zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe
metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe do okien, siatki
rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe
do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn,
palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie,
maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody
urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry,
gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe,
koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne,
mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym,
noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia
płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne
do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety
malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety
do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako
maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziemnych, maszyny
do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki,
końcówki prądowe, lutownice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki
elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przecinarki do betonu mechaniczne,
przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty
udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe,
wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne
mieszarki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki
stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe
do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki
taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki,
strugi, strugi stołowe, frezarki, szlifierki proste, odkurzacze
warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne, tokarki
do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne,
wyciągarki elektryczne, prostowniki, przewody rozruchowe,
kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety
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do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice,
wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze
pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety
do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, spawarki inwertorowe,
spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia
glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia
płytek, kosiarki elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki
pneumatyczne, kompresory, pompki do pompowania kół,
maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki
do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory,
tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty
szklarskie jako części narzędzi, frezy, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe
z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki,
uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty montażowe
do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie,
dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce
narzędziowej, adaptery do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, przedłużki
do nasadek, przedłużki do bitów, przedłużki do nasadek
z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, klucze oczkowe,
klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy
oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki
długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw
nasadek Torx z otworem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół,
klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie otwarte, klucze do świec,
klucze trzpieniowe krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze
fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perlatora. klucze
hydrauliczne nastawne, klucze hydrauliczne do armatury,
klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrauliczne
hakowe, ściągacze do łożysk, kosiarki ręczne, młotki ręczne,
młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie,
młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki
blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki
spawalnicze, młotki drewniane, zestaw młotków, trzonki
do młotków, kliny pierścieniowe do trzonków, kliny płaskie
do trzonków, zestawy klinów do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki z grzechotką z różnymi
końcówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki z końcówkami,
obcinacze czołowe, szczepce wydłużone proste budowlane,
szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce do rur,
szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczypce
boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce
nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcówek tele-
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fonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice boczne,
nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki,
zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, przymiary
liniowe suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne,
kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe
krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze,
wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne,
dłuta płaski do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw
dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut,
zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza
do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw
rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze
ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne,
spoiwa do spawania opalarkę, dysze do opalarek, klucze
do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV,
noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza
odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin,
do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże
do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia
blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce
monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej,
obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze
ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia
ręczne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice do drewna w zestawie, wiertła
otwornice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła
do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifierskie, topory,
ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe,
gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły
otwornice, piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zestawach, nitownice, lutownice,
dłuta, pilniki do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników,
ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze,
druty spawalnicze, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła,
narzędzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, poziomnice, noże do cięcia płytek,
wałki malarskie, kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod
kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkłady klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili
do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów,
wkrętaki do prac elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gumowe, pilniki różnego rodzaju i prze-
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znaczenia, zestawy pilników, uchwyty z przyssawką, gwintowniki, narzynki, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek,
ostrza do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych,
łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne
ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił
do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica,
piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe
do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły
do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe
z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły
ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z zestawy kluczy
imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające
w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów
zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły
do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania
otworów w płytach gipsowo- kartonowych, piły ręczne
do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła
do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły
ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił,
brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych,
strugi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków
w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych,
końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie,
haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, kausze, zaciski, klamry,
złączki, szekle, napinacze, zawleczki, krętliki, opaski zaciskowe
metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury
rynnowe metalowe, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
pożarowe, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody
elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne,
kable elektryczne, włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu,
plakietki do gniazd, plakietki do włączników, osłony
do gniazd, osłony do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, odzież ochronna, osłony
twarzy, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa, szelki
do pracy w podwieszeniu, przyłbice spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, gaśnice, przedłużacze
i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary przeciwsłoneczne,
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kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, próbniki elektryczne,
tablice informacyjne podświetlane, odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, maski do oddychania, maski
przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory,
przedłużacze elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki
halogenowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu
i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane
ze statywem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego ogrzewania,
aparatura i urządzenia chłodnicze, wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, przewody i urządzenia
bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje klimatyzacji,
miski WC, wyciągi kominowe, kody grzewcze, krany, lampy
oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille
i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka
do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe,
pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła
samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki
samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze
monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki
tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy
pakowe zabezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci,
ręczniki papierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach,
folia stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki
na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką,
walki malarskie specjalne do narożników, do rur, do pasków,
do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus
zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem,
zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania narożników, do malowania krawędzi,
do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków
malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką
plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki
plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy
przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie,
worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji
akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniające,
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taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie
ochronne, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy
izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw owadom,
uszczelki okienne w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do instalacji
płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki
ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony
do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane,
tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe
dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania
tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką
do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, sznur murarski, żyłka murarska, filc dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne
i barwiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych,
panele prefabrykowanych ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania,
usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla
budownictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, pojemniki do celów budowlanych,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe
i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
preparaty do renowacji dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu,
gips budowlany, gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo- kartonowymi, pasty
poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu,
nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych,
pasty anaerobowe, lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury
ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach
budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane
do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych,
z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty z włókniny polipropylenowej, taśmy
i płachty z włókniny, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV,
płyn czyszczący do PCV, taśmy i płachty z włókna szklanego
przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy
i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane
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do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach,
tektura budowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna
w rolkach, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe,
tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach,
papier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca
ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep,
krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski,
dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc
ścierny, wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne
stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe,
płyty gipsowo- kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty
budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne,
płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty
wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane
o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy
uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe
taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt
gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowokartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych,
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub
bawełnianym lub wiskozowym do użytku w budownictwie,
taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy
ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane
w budownictwie, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury kominowe
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i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne
na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką,
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa,
wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termo
izolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje
uszczelniające, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki
aluminiowe do płyt gipsowo- kartonowych, zszywacze
i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo,
odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu,
płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe,
plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki
plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie,
drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza
meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty, deski podesty tarasowe,
domki altany, wiaty, markizy, maty, osłony, płoty, pergole,
kratki drewniane, parasole, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki, drzwi wejściowe
drewniane, drzwi gospodarcze drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna z PCV, okna
drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne,
parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki, szczotki
czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką, pokrowce
na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki
na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe
do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
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szczotka plus szufelką szczotki do szorowania kije drewniane
do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem
do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych
do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki do celów
gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, podkładki
filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne, czapki
ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych,
skarpety.
(210) 492349
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OH-Ohio
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farb i lakierów, 2 impregnaty do drewna i barwiące, powłoki ochronne
do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne na podłogi, powłoki ochronne
do wykańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki
i na beton, żywice epoksydowe do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, z filcu,
z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy
do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne
do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna
nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe

Nr ZT39/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie,
worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze
do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany
uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu,
nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku
winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy z celulozy,
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych,
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych,
płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa niemetalowe elementy konstrukcyjne,
dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno,
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa,
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listwy niemetalowe, filc dla budownictwa, masy bitumiczne,
grunt bitumiczny, masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane
do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku,
masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy szpachle dekarskie, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie
do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips szpachlowy, kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne niemetalowe, masy spoinowe
do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi
płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach dla budownictwa, tektura budowlana, masy gipsowe
zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne
gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa,
asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo- kartonowe, płyty
gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty
na ściany i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty
ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające,
profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe,
płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, rury kominowe i kominkowe, powłoki zabezpieczające do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny
z tworzyw sztucznych, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa,
wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty
zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana,
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do ce-
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lów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych,
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony rewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 22 worki na odpady, worki na gruz, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych,
pakuły lniane, sznury ogniotrwałe, płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań
budowlanych, płachty z włókniny polipropylenowej, płachty
z włókniny, płachty z włókna szklanego przeznaczone
do wykonywania prac budowlanych, płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
siatki maskujące, 35 prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych
z następującymi towarami, takimi jak: cyna, silikony, kleje
do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje
do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, ługi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji ług, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru,
kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo- kartonowych, kleje
do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych,
kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki
do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków
cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych,
płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki
hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne
jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa
epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce,
lakiery, impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki
do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów,
farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty,
farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące
i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy,
papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów,
brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks,
gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodowe,
dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe
łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki
do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki
metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe
metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy,
wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji suchej
zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa,
kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe
metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane,
złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki
metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe metalowe, pro-
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file do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe
do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe,
siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy
i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi
metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki
remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy
stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe,
profile aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące
i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha,
zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe
metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe do okien, siatki
rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe
do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn,
palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie,
maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody
urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry,
gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe,
koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne,
mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym,
noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia
płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne
do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety
malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety
do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako
maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziemnych, maszyny
do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki,
końcówki prądowe, lutownice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki
elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przecinarki do betonu mechaniczne,
przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty
udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe,
wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne
mieszarki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki
stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe
do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki
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taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki,
strugi, strugi stołowe, frezarki, szlifierki proste, odkurzacze
warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne, tokarki
do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne,
wyciągarki elektryczne, prostowniki, przewody rozruchowe,
kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety
do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice,
wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze
pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety
do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, spawarki inwertorowe,
spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia
glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia
płytek, kosiarki elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki
pneumatyczne, kompresory, pompki do pompowania kół,
maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki
do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory,
tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty
szklarskie jako części narzędzi, frezy, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe
z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki,
uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty montażowe
do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie,
dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce
narzędziowej, adaptery do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, przedłużki
do nasadek, przedłużki do bitów, przedłużki do nasadek
z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, klucze oczkowe,
klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy
oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki
długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw
nasadek Torx z otworem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół,
klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie otwarte, klucze do świec,
klucze trzpieniowe krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze
fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perlatora. klucze
hydrauliczne nastawne, klucze hydrauliczne do armatury,
klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrauliczne
hakowe, ściągacze do łożysk, kosiarki ręczne, młotki ręczne,
młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie,
młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki
blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki
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spawalnicze, młotki drewniane, zestaw młotków, trzonki
do młotków, kliny pierścieniowe do trzonków, kliny płaskie
do trzonków, zestawy klinów do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki z grzechotką z różnymi
końcówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki z końcówkami,
obcinacze czołowe, szczepce wydłużone proste budowlane,
szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce do rur,
szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczypce
boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce
nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice boczne,
nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki,
zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, przymiary
liniowe suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne,
kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe
krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze,
wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne,
dłuta płaski do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw
dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut,
zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza
do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw
rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze
ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne,
spoiwa do spawania opalarkę, dysze do opalarek, klucze
do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV,
noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza
odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin,
do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże
do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia
blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce
monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej,
obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze
ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia
ręczne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice do drewna w zestawie, wiertła
otwornice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła
do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifierskie, topory,
ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe,
gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły
otwornice, piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zestawach, nitownice, lutownice,
dłuta, pilniki do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników,
ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze,
druty spawalnicze, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła,
narzędzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, poziomnice, noże do cięcia płytek,
wałki malarskie, kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki malar-
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skie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod
kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkłady klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili
do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów,
wkrętaki do prac elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilników, uchwyty z przyssawką, gwintowniki, narzynki, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek,
ostrza do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych,
łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne
ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił
do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica,
piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe
do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły
do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe
z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły
ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z zestawy kluczy
imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające
w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów
zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły
do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania
otworów w płytach gipsowo- kartonowych, piły ręczne
do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła
do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły
ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił,
brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych,
strugi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków
w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych,
końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie,
haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, kausze, zaciski, klamry,
złączki, szekle, napinacze, zawleczki, krętliki, opaski zaciskowe
metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury
rynnowe metalowe, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
pożarowe, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody
elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne,
kable elektryczne, włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników elektrycznych, diody do podświe-
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tlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu,
plakietki do gniazd, plakietki do włączników, osłony
do gniazd, osłony do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, odzież ochronna, osłony
twarzy, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa, szelki
do pracy w podwieszeniu, przyłbice spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, gaśnice, przedłużacze
i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary przeciwsłoneczne,
kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, próbniki elektryczne,
tablice informacyjne podświetlane, odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, maski do oddychania, maski
przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory,
przedłużacze elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki
halogenowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu
i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane
ze statywem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego ogrzewania,
aparatura i urządzenia chłodnicze, wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, przewody i urządzenia
bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje klimatyzacji,
miski WC, wyciągi kominowe, kody grzewcze, krany, lampy
oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille
i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka
do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe,
pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła
samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki
samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze
monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki
tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy
pakowe zabezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci,
ręczniki papierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach,
folia stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki
na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką,
walki malarskie specjalne do narożników, do rur, do pasków,
do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus
zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem,
zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania narożników, do malowania krawędzi,
do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków
malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką
plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki
plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy
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przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie,
worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji
akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniające,
taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie
ochronne, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy
izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw owadom,
uszczelki okienne w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do instalacji
płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki
ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony
do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane,
tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe
dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania
tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką
do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, sznur murarski, żyłka murarska, filc dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne
i barwiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych,
panele prefabrykowanych ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania,
usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla
budownictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, pojemniki do celów budowlanych,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe
i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
preparaty do renowacji dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu,
gips budowlany, gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo- kartonowymi, pasty
poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu,
nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych,
pasty anaerobowe, lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury
ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbro-
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jącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach
budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane
do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych,
z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty z włókniny polipropylenowej, taśmy
i płachty z włókniny, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV,
płyn czyszczący do PCV, taśmy i płachty z włókna szklanego
przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy
i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane
do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach,
tektura budowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna
w rolkach, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe,
tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach,
papier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca
ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep,
krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski,
dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc
ścierny, wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne
stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe,
płyty gipsowo- kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty
budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne,
płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty
wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane
o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy
uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe
taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt
gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowokartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych,
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub
bawełnianym lub wiskozowym do użytku w budownictwie,
taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy
ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane
w budownictwie, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
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do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury kominowe
i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne
na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką,
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa,
wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termo
izolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje
uszczelniające, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki
aluminiowe do płyt gipsowo- kartonowych, zszywacze
i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo,
odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu,
płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe,
plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki
plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie,
drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza
meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty, deski podesty tarasowe,
domki altany, wiaty, markizy, maty, osłony, płoty, pergole,
kratki drewniane, parasole, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki, drzwi wejściowe
drewniane, drzwi gospodarcze drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna z PCV, okna
drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne,
parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki, szczotki
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czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką, pokrowce
na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki
na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe
do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelką szczotki do szorowania kije drewniane
do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem
do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych
do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki do celów
gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, podkładki
filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne, czapki
ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych,
skarpety.
(210) 492350
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NV-Nevada
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, kleje
do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażowe,
kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farb i lakierów, 2 impregnaty do drewna i barwiące, powłoki ochronne
do dachów jako farby, powłoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne na podłogi, powłoki ochronne
do wykańczania mebli, powłoki ochronne na posadzki
i na beton, żywice epoksydowe do powlekania podłóg, kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, 6 zestawy do lutowania rur
miedzianych, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy,
8 czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania,
sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, sznur murarski,
żyłka murarska, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
z wężem, poziomnice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, z filcu,
z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy
do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju,
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multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne
do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna
nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe
ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie,
worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy
uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze
do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany
uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu,
nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku
winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy z celulozy,
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych,
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, folie z agrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych,
płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrz-
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nych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa niemetalowe elementy konstrukcyjne,
dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno,
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa,
listwy niemetalowe, filc dla budownictwa, masy bitumiczne,
grunt bitumiczny, masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane
do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku,
masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy szpachle dekarskie, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie
do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips szpachlowy, kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne niemetalowe, masy spoinowe
do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi
płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach dla budownictwa, tektura budowlana, masy gipsowe
zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne
gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa,
asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo- kartonowe, płyty
gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty
na ściany i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty
ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające,
profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe,
płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, rury kominowe i kominkowe, powłoki zabezpieczające do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny
z tworzyw sztucznych, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa,
wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty
zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumicz-
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ne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana,
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe,
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe,
zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny,
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki,
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych,
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony rewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 22 worki na odpady, worki na gruz, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych,
pakuły lniane, sznury ogniotrwałe, płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań
budowlanych, płachty z włókniny polipropylenowej, płachty
z włókniny, płachty z włókna szklanego przeznaczone
do wykonywania prac budowlanych, płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
siatki maskujące, 35 prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych
z następującymi towarami, takimi jak: cyna, silikony, kleje
do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje
do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, ługi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji ług, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru,
kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo- kartonowych, kleje
do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych,
kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki
do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków
cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych,
płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki
hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne
jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa
epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce,
lakiery, impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki
do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów,
farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty,
farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czyszczące
i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy,
papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów,
brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks,
gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodowe,
dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe
łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki
do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki
metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe
metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy,
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wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji suchej
zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa,
kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe
metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane,
złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki
metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe
do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe,
siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy
i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi
metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki
remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy
stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe,
profile aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące
i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha,
zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe
metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe do okien, siatki
rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe
do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn,
palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie,
maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody
urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry,
gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe,
koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne,
mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym,
noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia
płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne
do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety
malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety
do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako
maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziemnych, maszyny
do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki,
końcówki prądowe, lutownice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki
elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przecinarki do betonu mechaniczne,
przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty
udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe,
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wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne
mieszarki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki
stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe
do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki
taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki,
strugi, strugi stołowe, frezarki, szlifierki proste, odkurzacze
warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne, tokarki
do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne,
wyciągarki elektryczne, prostowniki, przewody rozruchowe,
kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety
do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice,
wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze
pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety
do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, spawarki inwertorowe,
spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia
glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia
płytek, kosiarki elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki
pneumatyczne, kompresory, pompki do pompowania kół,
maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki
do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory,
tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty
szklarskie jako części narzędzi, frezy, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe
z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki,
uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty montażowe
do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie,
dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce
narzędziowej, adaptery do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, przedłużki
do nasadek, przedłużki do bitów, przedłużki do nasadek
z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, klucze oczkowe,
klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy
oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki
długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw
nasadek Torx z otworem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestaw klu-
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czy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół,
klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie otwarte, klucze do świec,
klucze trzpieniowe krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze
fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perlatora. klucze
hydrauliczne nastawne, klucze hydrauliczne do armatury,
klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrauliczne
hakowe, ściągacze do łożysk, kosiarki ręczne, młotki ręczne,
młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie,
młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki
blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki
spawalnicze, młotki drewniane, zestaw młotków, trzonki
do młotków, kliny pierścieniowe do trzonków, kliny płaskie
do trzonków, zestawy klinów do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki z grzechotką z różnymi
końcówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki z końcówkami,
obcinacze czołowe, szczepce wydłużone proste budowlane,
szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce do rur,
szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczypce
boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce
nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice boczne,
nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki,
zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, przymiary
liniowe suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne,
kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe
krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze,
wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne,
dłuta płaski do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw
dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut,
zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza
do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw
rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze
ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne,
spoiwa do spawania opalarkę, dysze do opalarek, klucze
do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV,
noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza
odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin,
do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże
do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia
blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce
monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej,
obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze
ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia
ręczne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice do drewna w zestawie, wiertła
otwornice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła
do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifierskie, topory,

52

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe,
gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły
otwornice, piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zestawach, nitownice, lutownice,
dłuta, pilniki do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników,
ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze,
druty spawalnicze, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła,
narzędzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, poziomnice, noże do cięcia płytek,
wałki malarskie, kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod
kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkłady klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili
do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów,
wkrętaki do prac elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilników, uchwyty z przyssawką, gwintowniki, narzynki, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek,
ostrza do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych,
łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne
ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił
do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica,
piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe
do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły
do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe
z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły
ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z zestawy kluczy
imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające
w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów
zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły
do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania
otworów w płytach gipsowo- kartonowych, piły ręczne
do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła
do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły
ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił,
brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych,
strugi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków
w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych,
końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie,
haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, kausze, zaciski, klamry,
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złączki, szekle, napinacze, zawleczki, krętliki, opaski zaciskowe
metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury
rynnowe metalowe, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
pożarowe, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody
elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne,
kable elektryczne, włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu,
plakietki do gniazd, plakietki do włączników, osłony
do gniazd, osłony do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, odzież ochronna, osłony
twarzy, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa, szelki
do pracy w podwieszeniu, przyłbice spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, gaśnice, przedłużacze
i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary przeciwsłoneczne,
kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, próbniki elektryczne,
tablice informacyjne podświetlane, odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, maski do oddychania, maski
przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory,
przedłużacze elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki
halogenowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu
i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane
ze statywem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego ogrzewania,
aparatura i urządzenia chłodnicze, wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, przewody i urządzenia
bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje klimatyzacji,
miski WC, wyciągi kominowe, kody grzewcze, krany, lampy
oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille
i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka
do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe,
pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła
samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki
samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze
monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki
tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy
pakowe zabezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci,
ręczniki papierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach,
folia stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki
na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką,
walki malarskie specjalne do narożników, do rur, do pasków,
do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus
zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem,
zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania narożników, do malowania krawędzi,
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do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków
malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką
plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki
plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy
przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie,
worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji
akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniające,
taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie
ochronne, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy
izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw owadom,
uszczelki okienne w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do instalacji
płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki
ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony
do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane,
tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe
dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania
tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką
do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, sznur murarski, żyłka murarska, filc dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne
i barwiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych,
panele prefabrykowanych ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania,
usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla
budownictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, pojemniki do celów budowlanych,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe
i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
preparaty do renowacji dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu,
gips budowlany, gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne
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z wężem, poziomnice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo- kartonowymi, pasty
poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu,
nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych,
pasty anaerobowe, lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury
ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach
budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane
do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych,
z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty z włókniny polipropylenowej, taśmy
i płachty z włókniny, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV,
płyn czyszczący do PCV, taśmy i płachty z włókna szklanego
przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy
i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane
do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach,
tektura budowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna
w rolkach, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe,
tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach,
papier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca
ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep,
krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski,
dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc
ścierny, wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne
stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe,
płyty gipsowo- kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty
budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne,
płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty
wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane
o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy
uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe
taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt
gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowokartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych,
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub
bawełnianym lub wiskozowym do użytku w budownictwie,
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taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy
ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane
w budownictwie, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury kominowe
i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne
na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką,
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa,
wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termo
izolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje
uszczelniające, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki
aluminiowe do płyt gipsowo- kartonowych, zszywacze
i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo,
odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu,
płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe,
plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki
plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie,
drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza
meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, parasole ogro-
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dowe, stoły do tapetowania, tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty, deski podesty tarasowe,
domki altany, wiaty, markizy, maty, osłony, płoty, pergole,
kratki drewniane, parasole, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki, drzwi wejściowe
drewniane, drzwi gospodarcze drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna z PCV, okna
drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne,
parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki, szczotki
czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką, pokrowce
na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki
na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe
do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelką szczotki do szorowania kije drewniane
do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem
do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych
do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki do celów
gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, podkładki
filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne, czapki
ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych,
skarpety.
499157
(220) 2019 04 25
SZWED MAŁGORZATA, SZWED JACEK, SZWED EWA
F.H.U. TERCET SPÓŁKA CYWILNA, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) FACE TO FACE
(510), (511) 35 organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych dla klientów.
(210)
(731)

501193
(220) 2019 06 14
REDDEERGAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CyberProtocol
(510), (511) 9 publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach
komputerowych, publikacje elektroniczne do pobrania,
związane z grami, elektroniczne bazy danych, interaktywne
bazy danych, programy na smartfony, programy komputerowe do gier, programy do gier elektronicznych, programy
do gier wideo, interaktywne multimedialne programy komputerowe, programy komputerowe do gier wideo i gier
komputerowych, dyski gier komputerowych, interaktywne
programy gier komputerowych, nagrane programy gier
komputerowych, nagrane płyty kompaktowe zawierające
gry, oprogramowane gier komputerowych do pobrania
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, oprogramowanie gier, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki,
oprogramowanie gier wirtualnych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania grami on-line, pobieralne gry
komputerowe, programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub quizów, gry wideo
(210)
(731)
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[gry komputerowe] w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], platformy oprogramowania komputerowego, torby, futerały i pokrowce do przechowywania i przenoszenia telefonów, komputerów, słuchawek i aparatów fotograficznych, etui do telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i tabletów, słuchawki [zakładane na głowę], magnesy dekoracyjne, pamięć USB
[pendrive], paski i paski do urządzeń elektronicznych, jednostki energii elektrycznej, podkładki pod myszy komputerowe, okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary, filmy wideo, filmy kinematograficzne, filmy do pobrania, 16 papier
i karton, komiksy, gazety, rysunki graficzne, rysunki, odbitki
artystyczne graficzne, obrazy, fotografie, czasopisma ilustrowane, książki, periodyki drukowane, biuletyny informacyjne,
notatniki [notesy], i broszury, instrukcje do gier komputerowych, broszury dotyczące gier, fanziny [czasopisma dla fanów], katalogi dotyczące oprogramowania komputerowego, biuletyny w dziedzinie gier, odbitki artystyczne graficzne, obrazy, czasopisma branżowe, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
naklejki [kalkomanie], magazyny w zakresie gier i grania,
przewodniki strategiczne do gier wideo, sprzęt do gier fabularnych w postaci podręczników, reprodukcje graficzne, karty z tworzyw sztucznych z kieszeniami do przechowywania
kart do kolekcjonowania, chorągiewki papierowe, papier listowy i koperty, kalendarze, zakładki do książek, okładki
na notesy, kalendarze i karty, papier pakowy, papier do pakowania i materiały do pakowania, pudła kartonowe, ozdoby na przyjęcia wykonane z papieru, pióra, gumki do ścierania, afisze, plakaty, transparenty z papieru, figurki z papieru,
torby papierowe, albumy na naklejki, materiały samoprzylepne, karty, karty pocztowe, karty do kolekcjonowania, karty na wymianę, emblematy papierowe, 28 gry, przedmioty
do zabawy, gry towarzyskie, gry planszowe, gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne
[podręczne] elektroniczne gry wideo, przenośne [podręczne] gry komputerowe, elektroniczne gry edukacyjne, elektroniczne gry planszowe, gry dostępne na platformach
elektronicznych, aparatura do gier dostosowana do użytku
z odbiornikami telewizyjnymi, automaty do gier wideo,
elektroniczne przenośne [podręczne] aparaty do gier, elektroniczne urządzenia rozrywkowe zawierające wyświetlacze
ciekłokrystaliczne, folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, futerały ochronne do urządzeń
do zdalnego sterowania konsolami do gier wideo, gamepady, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi,
gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi,
interaktywne krzesła przystosowane do grania w gry wideo,
klawiatury do grania, konsole do gier, kontrolery do gier
komputerowych, kontrolery do konsoli gier, kontrolery
do urządzeń do gier wideo, maszyny do gier z monitorami
LCD, myszy do gier komputerowych, przenośne [podręczne] aparaty do gier elektronicznych, przenośne [podręczne]
elektroniczne gry wideo, przenośne konsole do gier wideo,
zasilana baterią gra komputerowa z ekranem LCD, urządzenia do domowych gier wideo, urządzenia do gier komputerowych, urządzenia do gier wideo podłączane do telewizorów, balony, czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia],
daszki do kasków do zabawy, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, futerały na figurki akcji, figurki [modele w zmniejszonej skali], figurki zabawkowe do kolekcjonowania, gry
elektroniczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie
z odbiornikami telewizyjnymi, gry-łamigłówki logiczne, karty na wymianę [gry karciane], karty do gry, lalki do zabawy,
latawce, ludziki do zabawy, maski na twarz będące zabawkami, łamigłówki, miniaturki do gry, modele będące zabaw-
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kami, modele do użytku w grach fabularnych, modelowane
figurki zabawkowe z tworzyw sztucznych, przenośne gry
i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, pudełka
na karty do gry, serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne
na przyjęcia], zabawki dmuchane, zabawki, zabawki elektroniczne, zabawki inteligentne, zabawki [figurki] akcji, zestawy
figurek do zabawy, układanki [puzzle], torby, futerały i pokrowce do przechowywania i przenoszenia urządzeń
do gier, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 35 organizowanie gier, konkursów i loterii oraz
imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej: administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, świadczenie usług badań
rynkowych, rozwój oprogramowania do gier komputerowych na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii
działalności gospodarczej, udostępnianie skomputeryzowanych informacji handlowych i marketingowych z zakresu
gier, gier komputerowych, oprogramowania gier komputerowych, usługi reklamowe, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, katalogów, prospektów, próbek, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi
promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi
zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi związane z długoterminowym planowaniem i budowaniem zarządzania relacjami za pomocą programów
motywacyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie planami
lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami
promocyjnymi, sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa
gier, gier komputerowych, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: baloniki, banery, bloczki, bombki, bidony, butelki, breloczki, chorągiewki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia
ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane
na wizytówki, flagi, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, karafki, konstrukcje dmuchane
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, chusteczki, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt
kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery, parasole, parasolki, parawany, piłki, piórniki, plecaki, podkładki
pod kubki, kieliszki i szklanki, pokrowce na telefony, portfele,
portmonetki, postery, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki,
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu,
teczki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, termosy, wizytowniki, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, biżuteria, uchwyty
i taśmy z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, akcesoria do telefonów komórkowych, nośniki danych,
pióra świetlne, urządzenia do pisania po ekranie, okładki
na dokumenty, wyroby skórzane, torby na sprzęt sportowy,
walizki, etui na klucze, głośniki, ozdoby świąteczne, nośniki
pamięci, podkładki pod myszy komputerowe, urządzenia
peryferyjne i akcesoria do komputerów, urządzenia do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu, radia samochodowe, aparaty fotograficzne i akcesoria do aparatów fotograficznych, słuchawki, gry komputerowe, software ładowalny,
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ładowarki, ładowarki samochodowe do urządzeń telefonicznych i nawigacyjnych, akcesoria do nawigacji samochodowej, głośniki, akcesoria dla zwierząt, namioty, altany z tkanin, parasole ogrodowe, osłony przeciwdeszczowe z tkanin,
markizy, znaczki z logo, 38 usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, zapewnianie dostępu do platform i portali w internecie, zapewnianie dostępu do witryn
internetowych z grami, zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo na życzenie
przydzielanie dostępu do baz danych w internecie, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, zapewnianie
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów],
zapewnianie dostępu do platform w internecie, zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego w internecie, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, przesyłanie informacji i obrazów, blog, fora internetowe, umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie
telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych
programów rozrywkowych, naukowych, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, usługi agencji informacyjnej, prasowej i domu mediowego, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line nie ściągalnych, 41 udostępnianie informacji on-line dotyczących użytkowników gier,
administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier komputerowych
za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozrywka interaktywna on-line, udostępnianie gier komputerowych on-line,
gry internetowe [nie do pobrania], obsługa salonów gier
[sale], udostępnianie graczom informacji na temat rankingu
ich wyników w grach przez witrynę internetową, udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku graczy,
za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych on-line, udostępnianie rozrywki on-line w postaci
turniejów gier, usługi gier on-line, usługi gier on-line przez
urządzenia mobilne, usługi rozrywkowe w zakresie gier
komputerowych i wideo, usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone on-line z sieci komputerowej,
usługi w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci
komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych, udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami
komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier,
dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, informacje dotyczące
rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych
lub Internetu, informacje dotyczące rozrywki w postaci gier
komputerowych udostępniane on-line z komputerowej
bazy danych lub ze światowej sieci komunikacyjnej, informacje on-line z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, fankluby, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie gier z udziałem publiczności, organizowanie festiwali, organizowanie gal, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie konkursów, organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, produkcja imprez w zakresie sportów elektronicznych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
rozrywka świadczona za pośrednictwem światowej sieci
komunikacyjnej, udostępnianie obiektów i sprzętu do poka-
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zywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia
szkoleń edukacyjnych, udostępnianie treści audio on-line
nie do pobrania, zapewnianie rozrywki on-line, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania publikacji
elektronicznych, publikacja czasopism, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu, publikowanie gier komputerowych,
udostępnianie komiksów on-line, nie do pobrania, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie czasopisma on-line
obejmującego informacje w dziedzinie gier komputerowych, usługi pisania blogów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
podróży studyjnych, kongresów, konferencji, organizowanie
i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych, usługi edukacyjne i treningowe, kształcenie ustawiczne, organizowanie,
obsługa i prowadzenie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw,
zabaw, festynów, pikników, losowanie nagród [loterie], organizowanie loterii, prowadzenie gier losowych dla wielu graczy, prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich, interaktywna rozrywka i usługi organizowania współzawodnictwa
w zakresie rozrywki, sportu lub kultury oraz usługi quizów
elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, 42 usługi inżynieryjne w zakresie
programowania komputerowego, doradztwo w zakresie
opracowywania produktów, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie gier, projektowanie gier planszowych, projektowanie graficzne
do tworzenia stron WWW, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi
w zakresie projektowania komputerowego, wzornictwo
przemysłowe, wzornictwo przemysłowe i projektowanie
graficzne, wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, wzornictwo i opracowywanie produktów, wspomagane komputerowo projektowanie grafiki wideo, doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne
związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, usługi techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych, usługi
techniczne w zakresie pobierania gier wideo, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, opracowywanie oprogramowania do gier wideo, opracowywanie oprogramowania
rzeczywistości wirtualnej, opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, opracowywanie platform komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie gier
komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie
gier wideo, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, projektowanie i opracowywania oprogramowania
do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, usługi w zakresie opracowywania gier wideo, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, projektowanie i opracowywanie portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi, forum internetowym, udostępnianie (wynajmowanie) zasobów krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej,
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usługi informatyczne w zakresie projektowania witryn i serwisów informacyjnych, obsługa stron web i portali, obsługa
forum dyskusyjnego, udostępnianie oprogramowania
w globalnej sieci komputerowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci web, analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, testowanie programów komputerowych, usługi
testowania użyteczności witryn internetowych, usługi testowania obciążenia stron internetowych, usługi badawczo-rozwojowe, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu.
503863
(220) 2019 08 27
ZUZANNA BADURA-PIĘTAK, EDYTA WIECZOREK
KOSTES SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSTES
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

504661
(220) 2019 09 20
CZECH DARIUSZ, Żbikowice
(znak słowno-graficzny)
MINERALNO ORGANICZNY SUBSTRAT DINO-96
KOMPLEKS MINERALNO AMINOKWASOWY ENERGIA
ŻYCIA

03.15.99, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 27.07.01,
27.07.03, 29.01.15
(510), (511) 3 kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki],
kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy
do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy do rąk,
kremy do redukcji cellulitu, kremy do rozjaśniania skóry, kremy do skóry, kremy do twarzy, kremy do twarzy do użytku
kosmetycznego, kremy do twarzy i ciała, kremy do twarzy
i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, kremy korygujące, kremy kosmetyczne,
kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół
oczu, kremy kosmetyczne odżywcze, kremy na dzień, kremy
na noc, kremy na noc [kosmetyki], kremy nawilżające, kremy
oczyszczające, kremy odżywcze, kremy przeciwzmarszcz-
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kowe, kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy redukujące
plamy starcze, kremy ujędrniające skórę, kremy wybielające
do skóry, nawilżające kremy do skóry [kosmetyki].
505712
(220) 2019 10 16
EVERGREEN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyrzyce
(540) (znak słowny)
(540) bio-orcal
(510), (511) 1 aktywatory kompostu, biologiczne nawozy azotowe, chemiczne środki wspomagające do użytku
w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające
do użytku w leśnictwie, chemicznie zmienione nawozy
złożone, chemikalia wzbogacające glebę, kompost, obornik, nawozy, mieszanki kompostowe z materiału mineralnego w formie pyłu, mieszanki kompostowe wzbogacone substancjami organicznymi, mieszanki nawozów,
mieszanki nawozów o spowolnionym uwalnianiu, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych
do użytku jako nawozy ogrodnicze, mieszanki substancji
chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania
jako nawozy rolnicze, mieszanki substancji chemicznych
i mikroorganizmów do sterylizacji kompostu, mączka
kostna [nawóz], mineralne preparaty do użyźniania gleby,
naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost
roślin, nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych
w okresie ich gwałtownego wzrostu, nawóz w formie
stałej, nawozy, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości
chloru, nawozy biologiczne, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy chemiczne, nawozy
do gleb, nawozy do gleby, nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, nawozy naturalne, nawozy o kontrolowanym
uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, nawozy organiczne, nieorganiczne nawozy, nawozy złożone, nawozy
potasowe, potas (k), preparaty odżywcze dla roślin, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty do wzmacniania roślin, preparaty do odżywiania gleby [inne niż
sterylizujące], preparaty do nawożenia gleby, preparaty
chemiczne do użyźniania gleby [inne niż sterylizujące],
preparaty chemiczne do użyźniania gleby, środki chemiczne dla rolnictwa, sproszkowany wapień do celów
rolniczych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania
wzrostu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby
do zwiększania wzrostu produktów ogrodowych, środki
do uzdatniania gleby do podawania do gleby przygotowanej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające], środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów
rolnych, środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu
produktów ogrodowych, środki do uzdatniania gleby
do celów rolniczych, środki do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych, środki do nawożenia ogrodu [nawozy],
środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, środki zwiększające plony warzyw, środki
zwiększające plony upraw, środki zabezpieczające dla roślin, środki ulepszające glebę, środki stymulujące wzrost
[inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych],
środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego,
środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego,
środki poprawiające kondycję gleby do użytku ogrodniczego, środki poprawiające glebę [inne niż wyjaławiające], środki poprawiające glebę, substancje do uzdatniania
gleby [inne niż do wyjaławiania], substancje do poprawy
stanu gleby, syntetyczne nawozy, wapno do użytku w rolnictwie, granulowany wapień do celów rolniczych.
(210)
(731)
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(731)
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(540)
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507131
(220) 2019 11 25
PROCHOWSKI WOJCIECH, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Stajenka Pegaza

(531) 04.03.05, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi prowadzenia
restauracji, barów, usługi hotelarskie, usługi prowadzenia
moteli, kawiarni, pensjonatów, kempingów, domów turystycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

508094
(220) 2020 02 13
LEFANOWICZ ARKADIUSZ,
(znak słowno-graficzny)
AKADEMIA ZARZĄDZANIA IT Administracji
Publicznej

(531) 07.05.06, 05.13.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), sprawdziany edukacyjne, szkoły (edukacja), usługi przekwalifikowania zawodowego.
508780
(220) 2020 01 08
APERTUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)
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(531) 26.01.16, 26.01.01
(510), (511) 9 programy e-learningowe do nauczania, aplikacje, aplikacje mobilne, 16 druki, publikacje, wydawnictwa reklamowe, katalogi branżowe, foldery, gazety, czasopisma,
kalendarze, broszury, książki, prospekty, ulotki, cenniki, informatory, katalogi, foldery, 35 usługi reklamowe związane
z działalnością Fundacji, reklama billboardowa, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama internetowa i na portalach społecznościowych, usługi związane z promocją działań
Fundacji, sprzedaż płyt CD, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych w postaci płyt CD, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych,
pokazów towarów, organizowanie giełd, aukcji i wystaw
w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie targów handlowych i reklamowych, administrowanie wystawami, pokazami i konkursami, promocja sprzedaży, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, druków, prospektów, broszur), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, w tym ogłoszeń prasowych, radiowych i telewizyjnych, publikowanie tekstów
reklamowych, usługi menedżerskie, usługi w zakresie kreowania wizerunku Fundacji, w tym poprzez reklamę i promocję działań podejmowanych przez Fundację i podmioty
powiązane z Fundacją w związku z ich działalnością gospodarczą, kulturalną i handlową, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary i opakowania, pozyskiwanie patronatów medialnych, uaktualnianie materiałów reklamowych, produkcja filmów reklamowych i informacyjnych, tworzenie sponsorowanych i reklamowych tekstów, przygotowywanie reklam prasowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizacja konferencji
prasowych, przygotowywanie wystąpień publicznych patronów i członków Fundacji, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej rozwoju przedsiębiorczości, doradztwo
w sprawach organizacyjnych, związanych z działalnością gospodarczą oraz działalnością organizacji non-profit, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa,
administrowanie sprzedażą, badania i analizy rynkowe, analiza danych biznesowych, analiza trendów biznesowych
i marketingowych, prace biurowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
pośrednictwo w sprzedaży szkoleń, konferencji, warsztatów,
usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie: opracowywania, przygotowywania i produkcji materiałów promocyjnych związanych z działalnością sportową, edukacyjną,
rekreacyjną, kulturalną, 36 usługi związane z prowadzeniem
działalności charytatywnej, usługi organizowania funduszy
na cele dobroczynne, wspierania rzeczowego i finansowego
osób fizycznych i instytucji, usługi charytatywne, mianowicie
usługi finansowe, usługi wspierania finansowego rozwoju
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, usługi w zakresie prowadzenia działalności charytatywnej i organizowania
imprez charytatywnych oraz związanych z pozyskiwaniem
środków finansowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji
życiowej oraz dla Instytucji, usługi w zakresie mecenatu
i sponsoringu finansowego, usługi związane z wspieraniem
finansowym ochrony i promocji zdrowia, usługi związane
ze wspieraniem finansowym rozwoju krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży, usługi związane z podejmowaniem działań mających na celu wspieranie finansowe rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, usługi
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mające na celu organizowanie i wspieranie finansowe działań mających na celu ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, zbiórka funduszy dobroczynnych jako środki ostrożności i zapobieganie katastrofom, gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez
sprzedaż znaczków charytatywnych, za pomocą imprez rozrywkowych, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami
funduszy na cele charytatywne, usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy
na cele charytatywne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, sponsorowanie finansowe akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form
przekazywania wiedzy w zakresie ekologii, bezpieczeństwa,
ochrony życia, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturalnej, sponsorowanie finansowe funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych, harcerstwa, grup rekonstrukcji historycznej, klubów militarnych,
kombatantów wojennych, żołnierzy, policjantów, fundowanie stypendiów i nagród, inicjowanie, organizowanie i finansowanie imprez o charakterze militarnym, organizowanie
akcji pozyskiwania funduszy na realizację celów w zakresie
niesienia pomocy humanitarnej, prowadzenia działań ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych i katastrof oraz zbieranie
funduszy na te cele, prowadzenie działalności dobroczynnej,
organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla: byłych
żołnierzy, kombatantów wojennych, miejsc Pamięci Narodowej, doradztwo w sprawach finansowych, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa, usługi przydzielania
dostępu do baz danych pracowników, agencje informacyjne,
agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla
celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji poczta elektroniczną, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu w sieci internetowej do zasobów informacyjnych mianowicie zbiorów ofert pracy, usługi w zakresie
udostępniania i wynajmu czasu dostępu do Internetu osobom trzecim, 41 organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych o tematyce związanej z edukacją, oświatą,
wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem
i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu edukacji, oświaty, wychowania, nauki, ochrony
zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizacji
wolontariatu, organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu promocji edukacji, oświaty, ekologii,
wychowania, nauki, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki,
kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji,
ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizacji wolontariatu, usługi w zakresie
działalności oświatowej, dydaktycznej i opieki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, w tym organizowanie i prowadzenie koncertów, widowisk, spektakli, przedstawień teatralnych, balów, przyjęć, loterii i innych imprez artystycznych,
usługi muzeów i bibliotek oraz innych placówek upowszechniania kultur, usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu,
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w tym organizowanie wyjazdów, obozów i innych imprez
wakacyjnych i sportowych również dla dzieci i młodzieży,
publikowanie, w tym publikacja elektroniczna i on-line książek, periodyków i tekstów związanych z edukacją, oświatą,
wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem
i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultur i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, usługi w zakresie edukacji, oświaty, usługi w zakresie
wychowania fizycznego, szkolenia dla osób niewidomych,
świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią,
usługi wydawnicze, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, usługi edukacji
elektronicznej i informacji w zakresie zapewnienia edukacji
i szkoleń za pośrednictwem cyfrowych materiałów audio
i audiowizualnych oraz informacje na bazie tekstów za pośrednictwem Internetu, za pomocą środków elektronicznych, usługi publikacji druków papierowych, publikowanie
prac tekstowych i graficznych, materiałów edukacyjnych,
książek, magazynów, periodyków, broszur, ulotek, tematycznych arkuszy informacyjnych, dystrybucja druków papierowych, wszystkie wyżej wymienione dla szkoleń informacyjnych, edukacyjnych i zawodowych w zakresie biznesu, zarządzania, konsultacji i doradztwa, usługi wydawnicze, wydawanie audiobooków, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych w postaci płyt CD.
(210) 509585
(220) 2020 03 10
(731) WRÓBLEWSKA ZUZANNA HELENA HAUT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hautkini
(510), (511) 24 bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, duże
ręczniki kąpielowe, prześcieradła kąpielowe (ręczniki), ręczniki kąpielowe, ręczniki kąpielowe do owijania, ręczniki plażowe, 25 bikini, chusty pareo, chusty plażowe, kąpielowe kostiumy, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla kobiet,
kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, narzutki
na ramiona, parea, stroje kąpielowe monokini, stroje plażowe, szlafroki, szlafroki wypoczynkowe, tuniki.
(210)
(731)
(540)
(540)

509881
(220) 2020 02 05
CYBULSKA EWA F&F TEAM, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
FIT&FIZJO TEAM

(531)

29.01.14, 02.01.08, 02.03.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08,
27.05.17
(510), (511) 41 usługi trenera osobistego (trening sprawnościowy), prowadzenie zajęć fitness.
(210) 510656
(220) 2020 02 26
(731) STANEK DOMINIK RUNOHOLIC, Łódź
(540) (znak słowny)
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(540) Pączek Run
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, stroje dla sędziów sportowych, odzież w stylu sportowym, buty treningowe [obuwie sportowe], czapki i czapeczki sportowe, bluzy sportowe
z kapturem, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć,
spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, koszule sportowe
pochłaniające wilgoć, topy sportowe do rozgrzewki, kurtki
sportowe do rozgrzewki, kurtki jako odzież sportowa, stroje
do sportów walki, obuwie do uprawiania sportów, skarpetki
dla sportowców, znaczniki [narzutki] sportowe, stroje sportowe, komplety sportowe, odzież sportowa, szorty sportowe,
spodnie sportowe, rajstopy sportowe, płaszcze sportowe,
staniki sportowe, podkoszulki sportowe, koszule sportowe,
czapki sportowe, kurtki sportowe, bluzy sportowe, skarpety
sportowe, obuwie sportowe, korki do mocowania do butów
sportowych, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], kominiarki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 41 zajęcia sportowe
i rekreacyjne, dostarczanie informacji na temat aktywności
sportowych, administrowanie [organizacja] zawodami, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, dostarczanie sprzętu sportowego, edukacja, rozrywka i sport, edukacja sportowa, instruktaż
w zakresie treningu kondycyjnego, instruktaż w zakresie
ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych,
informacje na temat sportu, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie
szkolnych zawodów lekkoatletycznych, prowadzenie imprez
sportowych na żywo, prowadzenie zawodów sportowych,
prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, świadczenie
usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, rozrywka w formie
zawodów lekkoatletycznych, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line, udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej
on-line, udzielanie informacji związanych z wydarzeniami
sportowymi, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych
[fitness], usługi informacyjne dotyczące wyścigów, usługi
sportowe i w zakresie fitnessu.
(210) 510657
(220) 2020 02 26
(731) STANEK DOMINIK RUNOHOLIC, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Pizza Run
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, stroje dla sędziów sportowych, odzież w stylu sportowym, buty treningowe [obuwie sportowe], czapki i czapeczki sportowe, bluzy sportowe
z kapturem, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć,
spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, koszule sportowe
pochłaniające wilgoć, topy sportowe do rozgrzewki, kurtki
sportowe do rozgrzewki, kurtki jako odzież sportowa, stroje
do sportów walki, obuwie do uprawiania sportów, skarpetki
dla sportowców, znaczniki [narzutki] sportowe, stroje sportowe, komplety sportowe, odzież sportowa, szorty sportowe,
spodnie sportowe, rajstopy sportowe, płaszcze sportowe,
staniki sportowe, podkoszulki sportowe, koszule sportowe,
czapki sportowe, kurtki sportowe, bluzy sportowe, skarpety
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sportowe, obuwie sportowe, korki do mocowania do butów
sportowych, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], kominiarki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 41 zajęcia sportowe
i rekreacyjne, dostarczanie informacji na temat aktywności
sportowych, administrowanie [organizacja] zawodami, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, dostarczanie sprzętu sportowego, edukacja, rozrywka i sport, edukacja sportowa, instruktaż
w zakresie treningu kondycyjnego, instruktaż w zakresie
ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych,
informacje na temat sportu, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie
szkolnych zawodów lekkoatletycznych, prowadzenie imprez
sportowych na żywo, prowadzenie zawodów sportowych,
prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, świadczenie
usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, rozrywka w formie
zawodów lekkoatletycznych, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line, udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej
on-line, udzielanie informacji związanych z wydarzeniami
sportowymi, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych
[fitness], usługi informacyjne dotyczące wyścigów, usługi
sportowe i w zakresie fitnessu.
(210) 510658
(220) 2020 02 26
(731) STANEK DOMINIK RUNOHOLIC, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Ice Cream Run
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, stroje dla sędziów sportowych, odzież w stylu sportowym, buty treningowe [obuwie
sportowe], czapki i czapeczki sportowe, bluzy sportowe z kapturem, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie
sportowe pochłaniające wilgoć, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, topy sportowe do rozgrzewki, kurtki sportowe
do rozgrzewki, kurtki jako odzież sportowa, stroje do sportów
walki, obuwie do uprawiania sportów, skarpetki dla sportowców, znaczniki [narzutki] sportowe, stroje sportowe, komplety
sportowe, odzież sportowa, szorty sportowe, spodnie sportowe, rajstopy sportowe, płaszcze sportowe, staniki sportowe,
podkoszulki sportowe, koszule sportowe, czapki sportowe,
kurtki sportowe, bluzy sportowe, skarpety sportowe, obuwie sportowe, korki do mocowania do butów sportowych,
sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], kominiarki, szaliki
rurkowe (kominy) na szyję, 41 zajęcia sportowe i rekreacyjne,
dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych,
administrowanie [organizacja] zawodami, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu
fizycznego, dostarczanie sprzętu sportowego, edukacja, rozrywka i sport, edukacja sportowa, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych,
instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, informacje na temat
sportu, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych,
organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizowanie imprez
i zawodów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie i prowadzenie zawodów,
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organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów lekkoatletycznych, prowadzenie imprez sportowych na żywo, prowadzenie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń
fizycznych, świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem
u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, rozrywka w formie zawodów lekkoatletycznych, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line, udzielanie informacji
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem
strony internetowej on-line, udzielanie informacji związanych
z wydarzeniami sportowymi, usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń
fizycznych [fitness], usługi informacyjne dotyczące wyścigów,
usługi sportowe i w zakresie fitnessu.
(210) 510659
(220) 2020 02 26
(731) STANEK DOMINIK RUNOHOLIC, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Cookie Run
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, stroje dla sędziów sportowych,
odzież w stylu sportowym, buty treningowe [obuwie sportowe], czapki i czapeczki sportowe, bluzy sportowe z kapturem,
biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie sportowe
pochłaniające wilgoć, koszule sportowe pochłaniające wilgoć,
topy sportowe do rozgrzewki, kurtki sportowe do rozgrzewki,
kurtki jako odzież sportowa, stroje do sportów walki, obuwie
do uprawiania sportów, skarpetki dla sportowców, znaczniki [narzutki] sportowe, stroje sportowe, komplety sportowe,
odzież sportowa, szorty sportowe, spodnie sportowe, rajstopy
sportowe, płaszcze sportowe, staniki sportowe, podkoszulki
sportowe, koszule sportowe, czapki sportowe, kurtki sportowe,
bluzy sportowe, skarpety sportowe, obuwie sportowe, korki
do mocowania do butów sportowych, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], kominiarki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 41 zajęcia sportowe i rekreacyjne, dostarczanie informacji
na temat aktywności sportowych, administrowanie [organizacja] zawodami, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, dostarczanie sprzętu
sportowego, edukacja, rozrywka i sport, edukacja sportowa, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych,
informacje na temat sportu, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych,
organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie
i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów lekkoatletycznych, prowadzenie imprez sportowych
na żywo, prowadzenie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, świadczenie usług sprzedaży biletów
z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, rozrywka w formie zawodów lekkoatletycznych,
udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line, udzielanie informacji
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony
internetowej on-line, udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych
[fitness], usługi informacyjne dotyczące wyścigów, usługi sportowe i w zakresie fitnessu.
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510823
(220) 2020 02 28
DIAGNOSTYKA WIELKOPOLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.04, 26.01.12,
26.03.07
(510), (511) 44 fizjoterapia, opieka pielęgniarska i medyczna,
opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, placówki opieki pielęgniarskiej, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, szpitale, usługi położnych, usługi telemedyczne, wypożyczanie
sprzętu medycznego.
(210) 511105
(220) 2020 03 06
(731) ROZCIECHA JAKUB SANNE, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) VIKLO
(510), (511) 6 panele metalowe, metalowe konstrukcje budowli, metalowe przegrody, metalowe ekrany, drobne wyroby metalowe służące do mocowania: wyrobów budowlanych
z korka, słomy i materiałów służących do wyplatania w tym
ogrodzeniowych paneli osłonowych, budek lęgowych, altan,
przegród, 19 panele niemetalowe, wyroby budowlane z drewna, korka, słomy, materiałów służących do wyplatania, w tym
ogrodzeniowe panele osłonowe: wiklinowe i leszczynowe rustykalne, duńskie przycinane i zaplatane, wiklinowe w ramie,
wyroby budowlane z gipsu, cementu, betonu, 35 sprzedaż:
paneli metalowych i niemetalowych, ogrodzeń z drewna,
wikliny i materiałów ekologicznych, przegród, ekranów akustycznych, altan, podłóg, dachów, wyrobów metalowych
służących do mocowania wyrobów budowlanych z materiałów służących do wyplatania w tym ogrodzeniowych paneli
osłonowych, elementów wyposażenia ogrodów, wyrobów
budowlanych z: drewna, korka, słomy, materiałów służących
do wyplatania w tym ogrodzeniowych paneli osłonowych:
wiklinowych i leszczynowych rustykalnych, duńskich przycinanych i zaplatanych, wiklinowych w ramie, wyrobów budowlanych z gipsu, cementu, betonu, tworzyw sztucznych, mebli,
elementów wyposażenia wnętrz, parawanów, materiałów budowlanych, materiałów wyposażenia sanitarnego, materiałów
elektrycznych, roślin, sadzonek, warzyw, ziół, krzewów, drzew,
karmników dla ptaków, budek lęgowych, hoteli dla owadów,
produktów do przenoszenia towarów różnej wielkości, drewna,
szkła, narzędzi ogrodniczych, książek, katalogów, lakierów, preparatów chemicznych, środków impregnujących, preparatów
olejowych, preparatów na bazie: parafiny, terpentyny, benzyny,
wyrobów z drewna, barwników do drewna, wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, wyrobów
z tworzyw sztucznych, wyrobów z: gipsu, cementu, betonu,
wyrobów z metalu, elementów elektronicznych, pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych, odzieży, artykułów spożywczych,
tytoniowych, leków, suplementów diety, wypożyczanie sprzętu
biurowego, komputerów, usługi marketingowe i promocyjne,
reprezentowanie interesów osób trzecich, usługi agencji importowo - eksportowej, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, wydawanie
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem, organizowanie
i zarządzanie siecią sklepów, restauracji, kawiarni, promowanie
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zachowań prozdrowotnych, sprzedaż koców, karimat, koszyków
piknikowych, sprzedaż i wypożyczania sprzętu sportowego i rekreacyjnego, 37 wznoszenie obiektów wszelkiego typu, usługi
budowlane, wykonywanie instalacji: elektrycznych, sanitarnych,
wodnokanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
teletechnicznych, wypożyczanie maszyn budowlanych, usługi
związane z ładowaniem baterii dla pojazdów, usługi serwisowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

511232
(220) 2020 03 09
ŚLEZIONA FILIP IMPACT PHOTO, Katowice
(znak słowno-graficzny)
IMPaCT PRODUCTION

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 27 chodniki dywanowe, dywany, chodniki
i maty, chodniki [maty], dywaniki łazienkowe, maty łazienkowe [dywaniki], dywaniki na podłogi, maty łazienkowe,
wykładzina dywanowa, podkłady dywanowe, wykładziny
podłogowe [dywany], wycieraczki pod drzwi z materiałów
tekstylnych, wycieraczki pod drzwi z kauczuku naturalnego,
dywany, maty, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie dywanów, chodników, mat i wycieraczek, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie dywanów, chodników, mat i wycieraczek, usługi sprzedaży hurtowej świadczone on-line w zakresie dywanów, chodników,
mat i wycieraczek, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej dywanów, chodników, mat i wycieraczek, usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży hurtowej dywanów, chodników, mat i wycieraczek.
(210)
(731)
(540)
(540)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 17.05.21, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.11, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.06
(510), (511) 41 adaptacja i montaż kinematograficzny, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, edycja nagrań audio,
edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, doradztwo w zakresie
produkcji filmów i muzyki, dystrybucja filmów, fotoreportaże, fotografia portretowa, kompozycje fotograficzne, montaż
filmów, montaż filmów fotograficznych, montaż filmów kinematograficznych, montaż filmów kinowych, montaż lub
nagrywanie dźwięku lub obrazu, montaż [obróbka] taśm wideo, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych, montaż taśm wideo, montaż wideo, obsługa studia
filmowego, pokazy filmowe, prezentacja filmów, produkcja
filmów, produkcja filmów animowanych, produkcja filmów
dla telewizji, produkcja filmów długometrażowych, produkcja
filmów krótkometrażowych, produkcja nagrań audio i video
oraz usługi fotograficzne, produkcja programów telewizyjnych, produkcja telewizyjna, publikowanie fotografii, wynajem
sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych.
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512046
(220) 2020 03 29
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Urządzenie Wspierające Badania Psychologiczne

(531)

511585
(220) 2020 03 17
SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marcinowice
(540) (znak słowny)
(540) INNOVA
(510), (511) 11 urządzenia grzewcze, płyty gazowe i indukcyjne, piekarniki, kuchenki, opiekacze.
(210)
(731)

511650
(220) 2020 03 19
KINGA GRABOWSKA, ROMAN GRABOWSKI
WYKŁADZINY, DYWANY CHEMEX SPÓŁKA CYWILNA,
Końskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DYWANY CHEMEX

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty/urządzenia do badań psychologicznych, urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura analityczna do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie wizerunku, usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, usługi zgrupowania produktów
w celu umożliwienia obejrzenia towaru i dokonanie zakupu,
42 usługi inżynierów lub naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym
i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne), badania naukowe, analizy przemysłowe i usługi badawcze.
(210)
(731)
(540)
(540)

512072
(220) 2020 03 30
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Urządzenie do Tworzenia Przestrzennej Wizualizacji
Obrazów i Wykresów na Potrzeby Edukacji Osób
z Dysfunkcją Narządu Wzroku

(531) 26.01.03, 26.03.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 aparaty testujące, urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, aparatura ana-
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lityczna do celów medycznych, 10 aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie
wizerunku, usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż urządzeń i przyrządów naukowych,
pomiarowych sygnalizacyjnych, testujących, kontrolnych,
do celów dydaktycznych, aparatury analitycznej do celów
medycznych, aparatury diagnostycznej do celów medycznych, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, 42 usługi inżynierów lub
naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym (w tym
doradztwo technologiczne), badania naukowe, analizy przemysłowe i usługi badawcze.
(210)
(731)
(540)
(540)

512093
(220) 2020 03 30
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Stanowisko do Badania Wyobrazni Przestrzennej

(531) 07.05.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do badania wyobraźni przestrzennej, urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura analityczna do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie wizerunku, usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, usługi zgrupowania produktów
w celu umożliwienia obejrzenia towaru i dokonanie zakupu,
42 usługi inżynierów lub naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym
i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne), badania naukowe, analizy przemysłowe i usługi badawcze.
512177
(220) 2020 04 03
MIZGAŁA-PRĘCIKOWSKA EWA MED-LINE,
Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) Świadomy dosiad
(510), (511) 41 szkolenia sportowe, szkolenia edukacyjne,
usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie
warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], nauczanie i szkolenia,
szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia ruchowe dla dzieci, instruktaż w zakresie jazdy konnej, obozy
jazdy konnej, szkoły jazdy konnej, usługi szkoleniowe w zakresie jazdy konnej, wynajem sprzętu do rekreacyjnej jazdy
konnej, szkolenia dla dorosłych, szkolenia w zakresie kultury
fizycznej dla dorosłych i dzieci, szkolenia w dziedzinie zabu-
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rzeń medycznych i ich leczenia, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej,
szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej,
trening osobisty [szkolenie], treningi zdrowotne i treningi fitness, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness
za pomocą portalu on-line, udzielanie informacji związanych
z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, obozy sportowe, obozy
rekreacyjne, obozy letnie, usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, 44 fizjoterapia, usługi fizjoterapii,
usługi terapeutyczne.
512883
(220) 2020 04 28
SOSNOWSKA MARCELINA, Kościeliska; KOWALCZYK
MARCIN, Wrocław; MASŁOWSKA EWELINA,
Warszawa; MĄCZKA SEBASTIAN, Castelldefels, ES;
SOSNOWSKA AGATA, Kościelisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEWODNICY BEZ GRANIC

(210)
(731)

(531) 26.04.22, 26.04.16, 26.13.01, 26.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

512964
(220) 2020 04 29
KACZMAREK MARCIN ŚREMSKA, Śrem
(znak słowno-graficzny)
ŚREMSKA

(210)
(731)

(531) 07.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)
(540)
(540)

513057
(220) 2020 04 28
JUSZCZUK BARTOSZ VEGA, Panieńszczyzna
(znak słowno-graficzny)
VEGA
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(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 6 kwasoodporne szafki sterownicze wykonane
z metalu, 7 maszyny przetwórcze do użytku w przemyśle
spożywczym, elektryczne maszynki do mielenia żywności
do użytku przemysłowego, elektryczne maszyny do krojenia w plastry do przetwórstwa spożywczego na dużą skalę,
elektryczne maszyny obierające do przygotowywania żywności, urządzenia do mycia warzyw, maszyny do mieszania
żywności, pakowarki żywności, zrobotyzowane pakowarki,
instalacje do pakowania, maszyny do pakowania, maszyny
do pakowania próżniowego, instalacje do pakowania próżniowego, automatyczne maszyny do pakowania żywności,
przesiewacze, maszyny do przesiewania, instalacje do przesiewania jako maszyny, separatory wody, maszyny do wydobywania wody, maszyny do polerowania, elektryczne urządzenia
do czyszczenia i polerowania, maszyny do filtrowania, elektryczne maszyny do mycia żywności, urządzenia wibracyjne,
wibracyjne separatory, separatory jako maszyny, elektryczne
trzepaczki do żywności, elektryczne miksery do żywności,
urządzenia do przetwarzania żywności, maszyny do przetwarzania żywności, elektryczne urządzenia do krojenia żywności,
przemysłowe maszyny do przygotowywania żywności, przenośniki, przenośniki przemysłowe, maszyny do sortowania
dla przemysłu, transportery jako maszyny, maszyny do mycia
owoców, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie warzyw, zrobotyzowane mechanizmy do użytku
w przetwórstwie żywności, zrobotyzowane mechanizmy
do użytku w przetwórstwie owoców, maszyny do przetwórstwa warzyw, maszyny do przetwórstwa owoców, maszyny
do glazurowania, rozdrabniacze, maszyny do rozdrabniania,
elektryczne urządzenia rozdrabniające do żywności, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, elektryczne
maszyny do mielenia żywności, przeznaczone do użytku
komercyjnego maszyny do obierania żywności, maszyny
do krojenia warzyw, mechanizmy sterownicze do maszyn
i silników, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: maszyny przetwórcze do użytku w przemyśle
spożywczym, elektryczne maszynki do mielenia żywności
do użytku przemysłowego, elektryczne maszyny do krojenia
w plastry do przetwórstwa spożywczego na dużą skalę, elektryczne maszyny obierające do przygotowywania żywności,
urządzenia do mycia warzyw, maszyny do mieszania żywności, pakowarki żywności, zrobotyzowane pakowarki, instalacje
do pakowania, maszyny do pakowania, maszyny do pakowania próżniowego, instalacje do pakowania próżniowego,
automatyczne maszyny do pakowania żywności, przesiewacze, maszyny do przesiewania, instalacje do przesiewania,
separatory wody, maszyny do wydobywania wody, maszyny
do polerowania, elektryczne urządzenia do czyszczenia i polerowania, maszyny do filtrowania, elektryczne maszyny do mycia żywności, urządzenia wibracyjne, wibracyjne separatory,
separatory jako maszyny, elektryczne trzepaczki do żywności,
elektryczne miksery do żywności, urządzenia do przetwarzania żywności, maszyny do przetwarzania żywności, elektryczne urządzenia do krojenia żywności, przemysłowe maszyny
do przygotowywania żywności, przenośniki, przenośniki przemysłowe, maszyny do sortowania dla przemysłu, transportery
jako maszyny, maszyny do mycia owoców, zrobotyzowane
mechanizmy do użytku w przetwórstwie warzyw, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie żywności, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie owoców, maszyny do przetwórstwa warzyw, maszyny do przetwórstwa owoców, maszyny do glazurowania, rozdrabniacze,
maszyny do rozdrabniania, elektryczne urządzenia rozdrabniające do żywności, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, elektryczne maszyny do mielenia żywności,

Nr ZT39/2020

przeznaczone do użytku komercyjnego, maszyny do obierania żywności, maszyny do krojenia warzyw, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, kwasoodporne szafki sterownicze wykonane z metalu, 40 obróbka metali, cięcie metalu,
wykańczanie metali, tłoczenie metalu, obróbka metalurgiczna, lutowanie twarde metali, kształtowanie metalu, kształtowanie elementów metalowych, formowanie metali na zimno,
usługi w zakresie obróbki metalu, frezowanie, cieplna obróbka
metali, obróbka materiałów wiązką laserową, informacje o obróbce materiałów, obróbka cieplna metalowych rur i przewodów rurowych, obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, usługi drukowania,
drukowanie 3D, 42 projektowanie maszyn specjalistycznych,
projektowanie maszyn przemysłowych, usługi inżynieryjne
w zakresie projektowania maszyn, projektowanie konstrukcyjne, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji,
usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, testowanie
maszyn, kalibrowanie maszyn, opracowywanie maszyn przemysłowych, monitorowanie stanu maszyn, testowanie funkcjonalności maszyn, badania dotyczące maszyn przemysłowych, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, badania
w zakresie maszyn produkcyjnych, usługi inżynieryjne w zakresie analizy maszyn, usługi doradztwa technologicznego
w zakresie analiz budowy maszyn, usługi testowania maszyn
przemysłowych w ramach kontroli jakości, planowanie techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu maszynowego, usługi projektowania technicznego wspomaganego
komputerowo, projektowanie wspomagane komputerowo
dla procesów produkcyjnych, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania technicznego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania i rysunku
technicznego, wzornictwo przemysłowe, opracowywanie
procesów przemysłowych, wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, udzielanie informacji dotyczących
inżynierii przemysłowej, projektowanie instalacji i urządzeń
przemysłowych, doradztwo techniczne w zakresie przemysłu
lekkiego, usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej,
usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego.
513250
(220) 2020 05 11
LAZY ROBOT RUTKOWSKI KRAJEWSKI MIKA SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK PHOTON

(210)
(731)

(531)

01.15.03, 27.05.01, 27.01.13, 27.05.22, 28.07.99, 26.01.03,
26.01.16
(510), (511) 42 usługi w zakresie kopiowania i konwersji
danych, usługi kodowania danych, dekodowanie danych,
digitalizacja dźwięku i obrazów, kodowanie muzyki cyfrowej, kodowanie obrazu cyfrowego, konwersja danych
elektronicznych, konwersja obrazów z formy fizycznej
na formę elektroniczną, konwertowanie wieloplatformowe treści cyfrowych na inne formy treści cyfrowych,
skanowanie obrazów [konwersja z nośników fizycznych
na elektroniczne], szyfrowanie muzyki cyfrowej, szyfrowanie obrazów cyfrowych.
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(210) 513254
(220) 2020 05 08
(731) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) (znak słowny)
(540) ETOLIQ
(510), (511) 5 antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy z wyposażeniem, materiały opatrunkowe,
bandaże, gaza opatrunkowa, kompresy, tampony, plastry opatrunkowe, białkowe suplementy diety, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, dietetyczna
żywność dla celów medycznych, herbaty lecznicze, herbicydy, immunostymulatory, lecznicze pasty do zębów,
lecznicze preparaty toaletowe, leki dla ludzi i zwierząt,
maści do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla
niemowląt, mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, napary
lecznicze, odżywcze suplementy diety, olejki lecznicze,
osocze krwi, pestycydy, pieluszki dla niemowląt, podpaski
higieniczne, materiały na protezy zębowe, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty do odświeżania i odkażania
powietrza, preparaty do tępienia szkodników, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne do odchudzania, preparaty witaminowe, sterydy,
substancje radioaktywne do celów medycznych, suplementy diety, surowice, szczepionki, szampony lecznicze,
środki bakteriobójcze, środki odkażające, środki przeciwbólowe, środki uspakajające, trutki na gryzonie, wata
do celów medycznych, wata do celów farmaceutycznych,
woda utleniona, zioła lecznicze, żele do masażu do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, żywność do celów
medycznych, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
aperitify, brandy, nalewki, koktajle i likiery alkoholowe,
rum, whisky, wina, wódka, spirytus.
(210) 513255
(220) 2020 05 08
(731) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) (znak słowny)
(540) ETOPHARM
(510), (511) 5 antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy z wyposażeniem, materiały opatrunkowe,
bandaże, gaza opatrunkowa, kompresy, tampony, plastry opatrunkowe, białkowe suplementy diety, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, dietetyczna
żywność dla celów medycznych, herbaty lecznicze, herbicydy, immunostymulatory, lecznicze pasty do zębów,
lecznicze preparaty toaletowe, leki dla ludzi i zwierząt,
maści do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla
niemowląt, mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, napary
lecznicze, odżywcze suplementy diety, olejki lecznicze,
osocze krwi, pestycydy, pieluszki dla niemowląt, podpaski
higieniczne, materiały na protezy zębowe, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty do odświeżania i odkażania
powietrza, preparaty do tępienia szkodników, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne do odchudzania, preparaty witaminowe, sterydy,
substancje radioaktywne do celów medycznych, suplementy diety, surowice, szczepionki, szampony lecznicze,
środki bakteriobójcze, środki odkażające, środki przeciwbólowe, środki uspakajające, trutki na gryzonie, wata
do celów medycznych, wata co celów farmaceutycznych,
woda utleniona, zioła lecznicze, żele do masażu do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, żywność do celów
medycznych, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
aperitify, brandy, nalewki, koktajle i likiery alkoholowe,
rum, whisky, wina, wódka, spirytus.
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(210) 513256
(220) 2020 05 08
(731) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) (znak słowny)
(540) ETOFRAGRANCE
(510), (511) 5 antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej
pomocy z wyposażeniem, materiały opatrunkowe, bandaże,
gaza opatrunkowa, kompresy, tampony, plastry opatrunkowe, białkowe suplementy diety, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, dietetyczna żywność dla celów medycznych, herbaty lecznicze, herbicydy, immunostymulatory, lecznicze pasty do zębów, lecznicze preparaty toaletowe,
leki dla ludzi i zwierząt, maści do celów farmaceutycznych,
mleko w proszku dla niemowląt, mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, napary lecznicze, odżywcze suplementy diety,
olejki lecznicze, osocze krwi, pestycydy, pieluszki dla niemowląt, podpaski higieniczne, materiały na protezy zębowe,
preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty do odświeżania
i odkażania powietrza, preparaty do tępienia szkodników,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
farmaceutyczne do odchudzania, preparaty witaminowe,
sterydy, substancje radioaktywne do celów medycznych, suplementy diety, surowice, szczepionki, szampony lecznicze,
środki bakteriobójcze, środki odkażające, środki przeciwbólowe, środki uspakajające, trutki na gryzonie, wata do celów
medycznych, wata do celów farmaceutycznych, woda utleniona, zioła lecznicze, żele do masażu do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, żywność do celów medycznych,
33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), aperitify, brandy,
nalewki, koktajle i likiery alkoholowe, rum, whisky, wina, wódka, spirytus.
(210)
(731)
(540)
(540)

513399
(220) 2020 05 12
LINGO TOMASZ PHU LINGO, Słotwina
(znak słowno-graficzny)
AZURO

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 dodatki do cementów, preparaty chemiczne do matowienia emalii, kleje do płytek ściennych, kleje
do skór, kleje do tapetowania, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, 2 barwniki do drewna, barwniki do lakierów, bejce
do drewna, emalie do malowania, farby, farby antykorozyjne,
farby bakteriobójcze, farby dyspersyjne, farby ognioodporne, farby wodne, minia, lakiery, oleje do konserwacji drewna,
preparaty gruntujące, pigmenty do farb, powłoki, powłoki
do drewna, rozcieńczalniki do farb i lakierów, spoiwa do farb,
utrwalacze do lakierów, zagęszczacze do farb, farby ceramiczne, farby ognioodporne, 17 materiały izolacyjne, wyroby
ze styropianu lub na bazie styropianu do celów izolacyjnych,
płyty styropianowe zawierające grafit do izolacji przeciw wilgoci, płyty styropianowe do celów izolacyjnych zawierające
różne środki i substancje zwiększające parametry izolacyjne,
płyty styropianowe do celów izolacyjnych zespolone z innymi materiałami zwłaszcza z innymi materiałami izolacyjnymi,
izolacyjne materiały wodoodporne i przeciwwilgociowe,
19 betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki
dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, boazerie,
drewno budowlane, cegły, cement, mozaikowe masy tynkarskie, zaprawy budowlane, tynki akrylowe, tynki krzemianowe, tynki syntetyczne i mineralne, środki gruntujące pod
tynki, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla
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budownictwa, bitumy niemetalowe, materiały budowlane
niemetalowe, niemetalowe płyty budowlane, szalunki niemetalowe do betonu, budowlane materiały niemetalowe,
krokwie dachowe, łupki dachowe, niemetalowe pokrycia
dachowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
przykryć dachowych, niemetalowe daszki dla budownictwa,
gonty niemetalowe, dachówka łupkowa, papa.
513562
(220) 2020 05 18
KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW
EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KUKE. ZNAJDUJEMY MOŻLIWOŚCI
(510), (511) 36 organizowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej czynnej i biernej,
w szczególności ubezpieczanie kredytu, gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczanie ryzyk finansowych.

Nr ZT39/2020

513751
(220) 2020 05 22
POLMAR PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLMARPACK PACKAGING SYSTEM
(210)
(731)

(210)
(731)

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

513634
(220) 2020 05 18
STATKIEWICZ DOMINIK JERZY, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
FORTELITIC

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.02.03,
24.15.02, 24.15.13
(510), (511) 16 opakowania kartonowe, wzmocnienia do kartonów i opakowań z tektury, elementy do kartonów i opakowań, 20 narożniki, ramki, uchwyty, profile z tworzyw sztucznych, elementy wzmacniające kartony i opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, elementy do porządkowania
kartonów i opakowań wykonane z tworzyw sztucznych.
513791
(220) 2020 05 22
CENTRUM KIEROWCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CK Centrum Kierowców
(210)
(731)

(531) 24.01.10, 24.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu.
513676
(220) 2020 05 19
MARUSARZ ANDRZEJ HANDEL OBWOŹNY,
IMPORT EXPORT, Bańska Niżna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓR SER SERY Z GÓR
(210)
(731)

(531) 06.01.04, 09.07.01, 08.03.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty serowarskie, ser miękki, ser twarogowy, przetworzony ser, ser śmietankowy, starty ser, ser
wędzony, ser twardy, ser mieszany, ser owczy, biały ser, sery
dojrzewające, sery topione, mieszanki serowe, ser z przyprawami, ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser typu twarogowego, biały miękki ser twarogowy, oscypki, 35 usługi sprzedaży
hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z serami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z serami.

(531) 06.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich],
administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, pomoc w zarządzaniu personelem, usługi w zakresie zamówień
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie rejestracji samochodów, usługi zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania
umów o świadczenie usług na rzecz innych, 39 usługi prowadzenia pojazdów, usługi w zakresie odprowadzania samochodów na parking, wypożyczanie pojazdów, wynajem
pojazdów z kierowcą, dostarczanie pojazdów, parkowanie
i przechowywanie pojazdów, usługi relokacji pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

513798
(220) 2020 05 21
BOROWY ANDRZEJ, Płock
(znak słowno-graficzny)
herballine

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki z chitozanem, kosmetyki
z krzemem organicznym, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki naturalne, kosmetyki
organiczne, kosmetyki upiększające, kosmetyki w postaci pły-
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nów, kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, toniki [kosmetyki],
mleczka kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła kosmetyczne, kremy kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, olejki mineralne
[kosmetyki], preparaty nawilżające [kosmetyczne], kosmetyki
w formie olejków, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do twarzy
[kosmetyki], kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do włosów,
kremy kosmetyczne do rąk, błoto kosmetyczne do ciała, preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, zioła do kąpieli, wodorosty do zastosowań w kosmetologii, roślinne olejki eteryczne, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety w płynie, suplementy
żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla
niemowląt, suplementy diety zawierające enzymy, mineralne
suplementy diety, suplementy diety z krzemem organicznym,
herbaty lecznicze, ekstrakty ziołowe i roślinne do celów leczniczych, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, aminokwasy do celów medycznych/leczniczych, błonnik pokarmowy, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, w systemie on-line artykułów
związanych z żywnością, kosmetykami, suplementami żywnościowymi oraz suplementami diety, sprzedaż kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych, olejków mineralnych [kosmetyków],
preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków
w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów
do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów
kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk,
błota kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych
do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów diety, suplementów diety z krzemem organicznym, herbat
leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych, witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia
przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego, suplementów diety
o działaniu kosmetycznym, promocja na rzecz osób trzecich
w zakresie kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających kwas
hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających,
kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydrolizowanego
do użytku kosmetycznego, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych, olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych
do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów
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kolagenowych do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów
kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań
w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów
diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie,
suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi,
suplementów diety dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów diety, suplementów
diety z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów
ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych,
alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów
do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego,
suplementów diety o działaniu kosmetycznym, usługi marketingowe w zakresie kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków
upiększających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych,
olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających
[kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kremów
do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, błota kosmetycznego
do ciała, preparatów kolagenowych do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum
do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt,
suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów diety, suplementów diety z krzemem organicznym,
herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin
i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół
leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego, suplementów diety o działaniu
kosmetycznym, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej kosmetyków, kosmetyków z chitozanem,
kosmetyków z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków
upiększających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych,
olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających
[kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kremów
do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, błota kosmetycznego
do ciała, preparatów kolagenowych do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum
do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt,
suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów diety, suplementów diety z krzemem organicznym,
herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin
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514166
(220) 2020 06 01
FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pszczółka Orzesz Ty!

i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół
leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego, suplementów diety o działaniu
kosmetycznym, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą w zakresie kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków nieieczniczych,
kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu
hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków],
mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych,
olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających
[kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kremów
do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, błota kosmetycznego
do ciała, preparatów kolagenowych do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum
do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt,
suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów diety, suplementów diety z krzemem organicznym,
herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin
i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół
leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego, suplementów diety o działaniu
kosmetycznym, 40 przetwarzanie, obróbka i konserwowanie
żywności, w tym owoców i warzyw, konserwowanie suplementów diety, konserwowanie herbat leczniczych z wykorzystaniem naturalnych konserwantów pochodzących z owoców
i warzyw.

(210)
(731)

513839
(220) 2020 05 22
DepilConcept UNIPERSSOAL LDA, Lizbona, PT
(znak słowno-graficzny)
Depil Concept

(210)
(731)
(554)
(540)

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

Nr ZT39/2020

(531)

02.09.01, 03.13.04, 03.13.24, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16,
05.07.06, 24.17.04, 25.01.01, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, wyroby cukiernicze z dodatkiem orzechów i chrupek, cukierki, wyroby
czekoladowe, czekoladki, praliny, batony, żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki (słodycze), galaretki nadziewane (słodycze), wyroby piekarnicze, wafle, ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

514190
(220) 2020 06 02
KOPROWSKI PIOTR, Piotrków Trybubnalski
(znak słowno-graficzny)
klifenergy

(531) 01.15.03, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 37 instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
niemieszkalnych, instalowanie systemów zasilanych energią
słoneczną, 39 dystrybucja energii odnawialnej.
514211
(220) 2020 06 02
WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(znak przestrzenny)
KIELCE MUSZTARDA KIELECKA delikatesowa BEZ
SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH

(531) 01.15.15, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 depilacja woskiem, usługi woskowania ciała
ludzkiego, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów
u ludzi, usługi laserowego usuwania owłosienia, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, pielęgnacja urody,
pielęgnacja urody dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

514133
(220) 2020 05 30
LEŚNIAK MARCIN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
LAMELU

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież.

(531)

05.07.01, 05.09.06, 05.09.12, 06.19.16, 08.05.02, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15, 06.07.06, 19.07.02, 19.07.16, 24.09.22
(510), (511) 30 musztardy, musztardy smakowe, sosy na bazie musztardy.
(210) 514212
(220) 2020 06 02
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(554) (znak przestrzenny)

Nr ZT39/2020
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(540) MUSZTARDA KIELECKA grillowa BEZ SUBSTANCJI
KONSERWUJĄCYCH KIELCE

(531)

05.07.01, 05.03.11, 05.09.06, 05.09.15, 05.09.22, 08.05.02,
06.07.06, 06.19.16, 19.07.22, 24.09.22, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 musztardy, musztardy smakowe, sosy na bazie musztardy.
(210)
(731)
(554)
(540)

514214
(220) 2020 06 02
WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(znak przestrzenny)
KIELCE SOS KIELECKI amerykański BEZ SUBSTANCJI
KONSERWUJĄCYCH PODKREŚLA SMAK

(531)

05.07.01, 05.09.06, 05.09.15, 08.05.03, 08.01.07, 24.09.22,
25.01.15, 19.07.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 sosy, sosy przyprawowe, sosy sałatkowe, sosy
do mięs.
(210)
(731)
(554)
(540)

514215
(220) 2020 06 02
WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(znak przestrzenny)
KIELCE SOS KIELECKI czosnkowy PODKREŚLA SMAK
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(531)

05.07.01, 05.09.06, 08.01.03, 08.01.06, 19.07.22, 24.09.22,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 sosy, sosy przyprawowe, sosy sałatkowe, sosy
do mięs.
(210) 514218
(220) 2020 06 02
(731) RUGAŁA JANUSZ ARCOTECH, Opole
(540) (znak słowny)
(540) Beauty Limited
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących
produktów: kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki
do twarzy i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji
włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci,
preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki
pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne,
pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do użytku
kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki
do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki
na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki zwężające pory stosowane jako
kosmetyki, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki
do rąk do pielęgnacji skóry, przybory i urządzenia do pielęgnacji
urody, w tym urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz
i ciało, urządzenia do peelingu, urządzenia do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji, przybory i urządzenia do pielęgnacji paznokci, prostownice i lokówki do włosów,
urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania zabiegów
mikronakłuwania skóry, aparaty do masażu, aparatura do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu,
elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu
kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny, urządzenia wykorzystujące światło IPL.
(210) 514245
(220) 2020 06 02
(731) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) ImmunoPro Vet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, 31 karmy i pasze dla zwierząt.
(210) 514246
(220) 2020 06 02
(731) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) HepaPro Vet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, 31 karmy i pasze dla zwierząt.
(210) 514247
(220) 2020 06 02
(731) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) UrinoPro Vet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, dodatki mineralno - witaminowe do pasz, karmy dla zwierząt domowych
i hodowlanych, preparaty weterynaryjne.
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514286
(220) 2020 06 02
STE.R.TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STE.R. TRANSPORT SP. Z O.O.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi w zakresie samochodowego transportu towarów i spedycji na terenie kraju i poza granicami.
514322
(220) 2020 06 03
MLECZARNIA TUREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NaTurek GRANDBLUE

(210)
(731)

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

Nr ZT39/2020

514458
(220) 2020 06 06
DWORSKA ALEKSANDRA, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
Beauty BOSS

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(210) 514461
(220) 2020 06 07
(731) GŁAZ KACPER, Marki
(540) (znak słowny)
(540) Kwatera Barbera
(510), (511) 44 fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, męskie salony fryzjerskie, salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, salony fryzjerskie.
514467
(220) 2020 06 05
VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) VITABRONZE
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne,
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek,
kapsułek, proszków, płynów, żeli, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, preparaty witaminowe, ekstrakty
roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty ziołowe do celów
medycznych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, wyciągi z roślin leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych,
mieszanki ziołowe do użytku medycznego.
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.14
(510), (511) 29 mleko, sery i produkty nabiałowe, jadalne
oleje i tłuszcze, śmietana [produkty mleczarskie].
514348
(220) 2020 06 03
FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pszczółka od 1952 Cocktail mix
(210)
(731)

514472
(220) 2020 06 05
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SKAUT
(510), (511) 5 pestycydy.

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
(531)

02.09.01, 03.13.04, 03.13.24, 05.05.19, 05.07.16, 05.07.22,
05.07.21, 08.01.22, 08.01.25, 11.03.01, 26.11.21, 25.01.01,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyroby czekoladowe, czekoladki, praliny, batony, żelki, żelki
z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki (słodycze), galaretki
nadziewane (słodycze), wyroby piekarnicze, wafle, ciastka.

514478
(220) 2020 06 08
JOCHYMSKI ADAM, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
G GIPSI

Nr ZT39/2020
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(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi w zakresie nawigacji GPS.
514568
(220) 2020 06 09
RATUJMY TRÓJKĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N
(210)
(731)

(531) 27.05.21, 26.11.03
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, materiały drukowane, plakaty reklamowe, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje
promocyjne, publikacje reklamowe, reklamowe szyldy papierowe, szyldy z papieru lub z tektury lub z kartonu, 38 agencje
informacyjne, komunikacja radiowa, transmisja programów radiowych, radiowe usługi informacyjne, agencje prasowe, emisja radiowa, przesyłanie danych przy pomocy światłowodów,
przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych,
przesyłanie wiadomości, przesyłanie wiadomości i obrazu
przy pomocy komputera, radiofonia, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych i telewizyjnych, usługi przekazywania
głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, prowadzenie
transmisji radiowych poprzez Internet, zbieranie i przekazywanie wiadomości i informacji, transmitowanie dźwięku i obrazu, usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczącej transmisji
dźwięku lub obrazu, rozpowszechnianie programów radiowych, wydawanie audiobooków, 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji
elektronicznych, nie do pobrania, usługi reporterskie, zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub
kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach
rozrywkowych lub kulturalnych, usługi związane z montażem
programów radiowych, organizowanie rozrywki internetowej
i radiowej, rejestrowanie na taśmach wideo.
514570
(220) 2020 06 09
RATUJMY TRÓJKĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADIO NOWY ŚWIAT

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.11.03, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki],
czcionki drukarskie, materiały drukowane, plakaty reklamowe,
publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, reklamowe szyldy papierowe,
szyldy z papieru lub z tektury lub z kartonu, 38 agencje informacyjne, komunikacja radiowa, transmisja programów radiowych,
radiowe usługi informacyjne, agencje prasowe, emisja radiowa,
przesyłanie danych przy pomocy światłowodów, przesyłanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie
wiadomości, przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy
komputera, radiofonia, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych i telewizyjnych, usługi przekazywania głosu i obrazu,
obsługa przekazu fonicznego, prowadzenie transmisji radiowych poprzez Internet, zbieranie i przekazywanie wiadomości
i informacji, transmitowanie dźwięku i obrazu, usługi w zakresie
obsługi satelitarnej dotyczącej transmisji dźwięku lub obrazu,
rozpowszechnianie programów radiowych, wydawanie audiobooków, 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie,
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi reporterskie, zapewnianie rankingów użytkowników w celach
rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, usługi związane
z montażem programów radiowych, organizowanie rozrywki internetowej i radiowej, rejestrowanie na taśmach wideo.
514653
(220) 2020 06 10
SZCZERKOWSKA AGATA CENTRUM DIETETYKI
ŻYWIENIA I ZDROWIA JEM ZDROWO, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM DIETETYKI ŻYWIENIA I ZDROWIA
www.jemzdrowo.pl

(210)
(731)

(531)

26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.03,
26.04.16
(510), (511) 44 usługi doradcze związane z dietą, profesjonalne doradztwo związane z dietą.
(210) 514695
(220) 2020 06 13
(731) MIGDA KRZYSZTOF, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HID
(510), (511) 6 kotwy metalowe, kołnierze kotwowe z metalu,
przyrządy kotwowe z metalu, kanały kotwowe z metalu, metalowe łączniki gwintowane, łączniki do prętów metalowe, metalowe łączniki do prętów, metalowe tuleje kotwowe, 7 górnicze
(świdry -), świdry górnicze [maszyny], świdry górnicze, maszyny górnicze, wiertła górnicze, maszyny dla górnictwa, wiertła
do maszyn górniczych, urządzenia wiertnicze do eksploatacji
górniczych, maszyny wiertnicze, tunelowe maszyny wiertnicze,
urządzenia wiertnicze [wiertnice], wiertła do kamieni do maszyn
wiertniczych, świdry wiertnicze [części maszyn], tuleje do użyt-
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ku z urządzeniami wiertniczymi, świdry do użytku w przemyśle górniczym, przyrządy tnące do wiercenia górniczego [raise
boring], maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla
przemysłu wydobywczego i górnictwa, żerdzie wiertniczne,
8 urządzenia wiertnicze [narzędzia obsługiwane ręcznie], 37 instalowanie kotw wbijanych do ziemi, usługi górnicze, roboty
wydobywcze [górnictwo], roboty wydobywcze w górnictwie,
wynajem urządzeń wiertniczych i górniczych, wynajem urządzeń wiertniczych, naprawa i konserwacja sprzętu górniczego.
(210) 514696
(220) 2020 06 13
(731) MIGDA KRZYSZTOF, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GIG
(510), (511) 6 kotwy metalowe, kołnierze kotwowe z metalu, przyrządy kotwowe z metalu, kanały kotwowe z metalu,
metalowe łączniki gwintowane, łączniki do prętów metalowe, metalowe łączniki do prętów, metalowe tuleje kotwowe, 7 świdry górnicze, świdry górnicze [maszyny], świdry
górnicze, maszyny górnicze, wiertła górnicze, maszyny
dla górnictwa, wiertła do maszyn górniczych, urządzenia
wiertnicze do eksploatacji górniczych, maszyny wiertnicze, tunelowe maszyny wiertnicze, urządzenia wiertnicze
[wiertnice], wiertła do kamieni do maszyn wiertniczych,
świdry wiertnicze [części maszyn], tuleje do użytku z urządzeniami wiertniczymi, świdry do użytku w przemyśle górniczym, przyrządy tnące do wiercenia górniczego [raise
boring], maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane,
dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, żerdzie wiertniczne, 8 urządzenia wiertnicze [narzędzia obsługiwane
ręcznie], 37 instalowanie kotw wbijanych do ziemi, usługi
górnicze, roboty wydobywcze [górnictwo], roboty wydobywcze w górnictwie, wynajem urządzeń wiertniczych
i górniczych, wynajem urządzeń wiertniczych, naprawa
i konserwacja sprzętu górniczego.
(210) 514697
(220) 2020 06 13
(731) MIGDA KRZYSZTOF, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WDO
(510), (511) 6 kotwy metalowe, kołnierze kotwowe z metalu, przyrządy kotwowe z metalu, kanały kotwowe z metalu, metalowe łączniki gwintowane, łączniki do prętów
metalowe, metalowe łączniki do prętów, metalowe tuleje kotwowe, 7 świdry górnicze, świdry górnicze [maszyny], świdry górnicze, maszyny górnicze, wiertła górnicze,
maszyny dla górnictwa, wiertła do maszyn górniczych,
urządzenia wiertnicze do eksploatacji górniczych, maszyny wiertnicze, tunelowe maszyny wiertnicze, urządzenia wiertnicze [wiertnice], wiertła do kamieni do maszyn
wiertniczych, świdry wiertnicze [części maszyn], tuleje
do użytku z urządzeniami wiertniczymi, świdry do użytku w przemyśle górniczym, przyrządy tnące do wiercenia górniczego [raise boring], maszyny rolnicze, do robót
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego
i górnictwa, żerdzie wiertniczne, 8 urządzenia wiertnicze
[narzędzia obsługiwane ręcznie], 37 instalowanie kotw
wbijanych do ziemi, usługi górnicze, roboty wydobywcze
[górnictwo], roboty wydobywcze w górnictwie, wynajem
urządzeń wiertniczych i górniczych, wynajem urządzeń
wiertniczych, naprawa i konserwacja sprzętu górniczego.
(210) 514729
(220) 2020 06 15
(731) WILK ANETA WOLF PROJEKT, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) W WOLF NIERUCHOMOŚCI

(531) 24.01.15, 24.01.19, 14.05.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi agencji
pośrednictwa w handlu i obrocie nieruchomościami, usługi
dzierżawy nieruchomości, usługi wynajmowania mieszkań,
pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży i najmu nieruchomości, rozliczenia finansowe transakcji związane z kupnem łub sprzedażą nieruchomości, sporządzanie umów najmu, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych,
wynajem budynków, pomoc w zakupie nieruchomości,
usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych.
514801
(220) 2020 06 16
ORANGE STUDIO ANIMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSMICZNY WYKOP
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 21.03.01
(510), (511) 9 grafiki komputerowe do pobrania, zdjęcia,
tapety na telefony i komputery do pobrania, wygaszacze
ekranu, nagrania dźwiękowe, dzwonki telefoniczne, baterie,
ładowarki, akumulatory, etui na okulary, etui na smartfony,
etui do tabletów, etui na telefony komórkowe, etui na akcesoria optyczne, etui na przybory do pisania, głośniki, mikrofony, przenośne odtwarzacze dźwięku lub obrazu, zestawy
głośnomówiące, programy telewizyjne, filmy i seriale, filmy
i seriale animowane, audycje radiowe utrwalone w formie
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki
obrazu i dźwięku, gry komputerowe, programy komputerowe, gry wideo, gry mobilne, aplikacje mobilne, pogramy
i gry udostępniane za pośrednictwem Internetu, programy
i gry nagrane na nośnikach danych, komputery, peryferyjne
urządzenia komputerowe, akcesoria komputerowe, telefony,
telefony komórkowe, smartfony, akcesoria do telefonów komórkowych i smartfonów, słuchawki, 16 papier, karton, druki, druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze,
plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, komiksy, gazety, ryciny(grafika),
zdjęcia, obrazy, 18 walizki, torby podróżne, torby, plecaki,
tornistry, portfele, futerały, 24 pościele, poszwy, prześcieradła, bielizna pościelowa, tkaniny, bielizna stołowa, 25 odzież,
obuwie, odzież dla dzieci i młodzieży, obuwie dla dzieci
i młodzieży, bielizna osobista, skarpetki, pończochy, rajstopy,
czapki i kapelusze, szaliki, 28 gry karciane, gry planszowe, inne
gry ujęte w klasie 28, zabawki, figurki, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do uprawiania sportu, sprzęt do gier
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wideo, maszyny i akcesoria do gier, w tym gier wideo, gry
fabularne, gry elektroniczne, zabawki edukacyjne, 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, mleko, jogurt i inne produkty mleczne, wyroby mięsne i wędliniarskie, parówki, chipsy, chrupki,
przekąski słone, 30 herbata, herbaty owocowe, kakao, ryż,
makaron i kluski, mąka i produkty zbożowe, chleb, wybory
cukiernicze i słodycze, ciastka, słone przekąski, 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, wody smakowe,
napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, syropy, napoje słodzone, napoje gazowane, napoje izotoniczne,
napoje energetyczne, ekstrakty do napojów, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, usługi w zakresie produkcji
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi
badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy,
38 usługi w zakresie agencji informacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych, usługi,
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych - Internetu, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, 41 usługi rozrywki i nauczania:
organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji
radiowych, produkcja filmów dokumentalnych, produkcja
filmów i seriali, produkcja filmów i seriali animowanych, produkcja reportaży oraz programów telewizyjnych, organizacja
teleturniejów i konkursów, organizacja nauczania, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji
i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych
materiałów drukowanych, usługi w zakresie obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej,
usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi gier on-line, usługi
w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania
licencji pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.
(210) 514810
(220) 2020 06 16
(731) PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Automarket Grupa PKO Banku Polskiego
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, udostępnianie przestrzeni reklamowej
dla ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe dotyczące pojazdów, reklamowanie samochodów na sprzedaż i wynajem
za pośrednictwem Internetu, promocja sprzedaży na rzecz
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi sprzedaży
pojazdów, aukcje samochodowe, usługi sprzedaży w zakresie akcesoriów i części samochodowych, dostarczanie
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży
samochodów, usługi w zakresie porównywania cen, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością go-
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spodarczą, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą,
wypożyczaniem i leasingiem pojazdów, zarządzanie flotą
pojazdów, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, promowanie działalności gospodarczej, usługi
badania rynku i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy
rynkowe, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
organizowanie targów w celach reklamowych i handlowych,
usługi aukcyjne, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji
w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja i kompilacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi w zakresie kart
lojalnościowych, administrowanie programami lojalnościowymi obejmującymi zniżki i zachęty, usługi marketingowe,
analizy i raporty marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu lojalnościowego, usługi w zakresie rejestracji pojazdów i przeniesienia tytułu własności, usługi administracyjne
w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość
internetowa, usługi operacji bankowych, usługi operacji
finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycyjne, usługi dotyczące kart kredytowych, kart debetowych
i kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych i kart płatniczych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych
kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale
komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
usługi doradztwa finansowego i inwestycyjnego, usługi doradcze w zakresie kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, zabezpieczone pożyczki udzielane
w celu sfinansowania umów dzierżawy pojazdów, usługi
kredytowe dotyczące pojazdów, usługi brokerskie w zakresie
ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości: analizy
finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
sprzedaży samochodów: usługi administrowania kredytami
i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja
finansowa, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi finansowe
dotyczące ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia od wypadków samochodowych,
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, leasing, finansowanie leasingu pojazdów,
factoring, udzielanie poręczeń i gwarancji, finansowe usługi
gwarancyjne, usługi gwarancyjne pojazdów, usługi gwarancji finansowych w zakresie zwrotu kosztów poniesionych
na skutek wypadku lub awarii pojazdów, doradztwo finansowe w zakresie zakupu pojazdów: usługi doradztwa inwestycyjnego, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące
zakupu pojazdów, usługi informacji finansowej dotyczące
zakupu samochodów, usługi sponsorowania finansowego,
sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, usługi finansowe dotyczące sprzedaży
mienia, usługi finansowe związane z handlem samochodami, usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt oraz sprzedaży
ratalnej, udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną, leasing
i dzierżawę, wycena majątku ruchomego, wycena samochodów używanych, udzielanie informacji związanych z wyceną
samochodów używanych, 37 konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, organizowanie konserwacji, serwisu naprawy
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pojazdów, naprawa powypadkowa pojazdów, czyszczenie,
malowanie polerowanie pojazdów, mycie pojazdów, tankowanie i ładowanie pojazdów, usługi informacyjne i doradcze związane z konserwacją, serwisowaniem i naprawą
pojazdów, 38 transmisja i przetwarzanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, zapewnianie dostępu
do platform i portali w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń
[usługi telekomunikacyjne], udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie komputerowej
bazy danych, zapewnianie dostępu do baz danych, transmisja informacji do celów biznesowych, usługi dostarczania
informacji on-line z komputerowych baz danych, 39 wypożyczanie i wynajem pojazdów, organizowanie wypożyczania
i wynajmu pojazdów, usługi car-sharingu, dostarczanie pojazdów, usługi holowania pojazdów, parkowanie i przechowywanie pojazdów, wynajem przestrzeni parkingowej dla
pojazdów, wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla
pojazdów, usługi w zakresie garażowania pojazdów, usługi
lokalizacji pojazdów, usługi pomocy drogowej dla pojazdów,
usługi informacyjne i doradcze związane z wypożyczaniem
i wynajem pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

514830
(220) 2020 06 17
SOKOŁOWSKI PIOTR OFFENSIVE THINKING, Zalesie
(znak słowno-graficzny)
ROŚNIJ PIĘKNIE! patterns & patents

(531) 02.05.01, 24.17.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 body [odzież], jednoczęściowa odzież dla
niemowląt i małych dzieci, kombinezony [odzież], odzież,
odzież codzienna, odzież damska, odzież dla małych dzieci,
odzież dla chłopców, odzież dziecięca, odzież dziewczęca,
odzież męska, damska i dziecięca, pajacyki dla dzieci [odzież],
śpioszki, pajacyki [odzież], kurtki [odzież], bluzy z kapturem,
rampersy, spodnie.
514840
(220) 2020 06 17
CONECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EC

(210)
(731)
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(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, dezodoranty dla
zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, środki
do pielęgnacji zębów dla zwierząt, nielecznicze szampony dla zwierząt o charakterze pielęgnacyjnym, produkty
do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty i produkty do pielęgnacji futra, preparaty do kąpieli dla zwierząt, środki
do czyszczenia do użytku w hodowli inwentarza żywego,
odświeżacze zapachów dla zwierząt, odświeżacze oddechu dla zwierząt, niemedyczne płyny do płukania jamy
ustnej dla zwierząt, aerozole pielęgnujące dla zwierząt,
31 pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż i ziaren zbóż
jako pasza dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt, suchary dla psów, ziarno do żywienia zwierząt, algi spożywcze dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, kiszonki
jako pokarm dla zwierząt, mączka dla zwierząt, pokarm
dla ptaków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt
domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie
gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla
zwierząt, preparaty spożywcze dla psów, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla zwierząt,
preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, jadalne
przysmaki dla kotów, jadalne przysmaki dla psów, pokarm
dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, pasze zwierzęce w formie granulek, napoje dla zwierząt z rodziny
psów, napoje dla zwierząt domowych, napoje dla kotów,
mieszanki paszowe dla zwierząt, kości do żucia dla psów,
kości dla psów, karmy dla kotów, karma dla psów, karma
dla psów biorących udział w gonitwach, karma dla królików, karma dla koni, karma dla gryzoni, jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne smakołyki dla koni, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia
dla zwierząt domowych, jadalne kości i kostki do żucia
dla zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt, ciastka dla
szczeniaków, ciastka dla kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów,
artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę
do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku mięsa
z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze dla
szczeniąt, artykuły jadalne do żucia dla psów, algarobilla
[pasza dla zwierząt], produkty do tuczenia zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, papier ścierny dla zwierząt
domowych jako ściółka, piasek aromatyczny dla zwierząt
domowych jako ściółka.
514841
(220) 2020 06 18
NINGBO SANXING MEDICAL & ELECTRIC CO., LTD.,
Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo City,
Zhejiang Province, CN
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) SANXING

(531) 01.01.04, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.16, 27.05.01, 28.03.99
(510), (511) 9 amperomierze, galwanometry, dynamometry, wskaźniki strat elektrycznych, elektryczne urządzenia
pomiarowe, urządzenia wysokiej częstotliwości, częstotliwościomierze, wzbudniki elektryczne, omomierze, oscylografy,
woltomierze, przełączniki elektryczne, skrzynki rozgałęźne
[elektryczność], skrzynki akumulatorowe, transformatory
elektryczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych,
urządzenia i przyrządy geodezyjne, programy komputerowe
nagrane, kable elektryczne, chipy [układy scalone].
(210)
(731)
(540)
(540)

514842
(220) 2020 06 17
BĄK DOROTA SUKNIE MIŁOSNE, Lublin
(znak słowno-graficzny)
SUKNIE MIŁOSNE

(531) 02.09.01, 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 suknie ślubne, stroiki ślubne, welony ślubne, suknie wizytowe, suknie balowe, akcesoria ślubne,
w tym: woalki, rękawiczki, podwiązki, pończochy, butonierki,
42 usługi w zakresie projektowania ubiorów, w tym ubiorów
ślubnych, wizytowych i balowych.
514846
(220) 2020 06 18
NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD., Jiangshan Town,
Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XTRON

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne, agregaty klimatyzacyjne, urządzenia do oczyszczania gazu, filtry do klimatyzacji, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia
chłodzące, suszarki do włosów, podgrzewacze wody, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, parowe sauny
do twarzy, instalacje do uzdatniania wody, kaloryfery elektryczne, urządzenia i instalacje do suszenia, instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, nawilżacze powietrza, sterylizatory
powietrza.

(210)
(731)
(540)
(540)
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514855
(220) 2020 06 18
GŁÓD BARBARA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
PAN PIETRUSZKA EKO DOSTAWY DO DOMU

(531) 04.05.01, 05.09.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 dostawa butelkowanej wody do domów
i biur, dostawa paczek drogą lądową, dostawa produktów
spożywczych, dostawa towarów poprzez kuriera, dostawa
żywności, dostawa żywności i napojów przygotowanych
do spożycia.
514857
(220) 2020 06 18
ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowny)
(540) alpinus medica
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności
i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania,
skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, sole do celów przemysłowych, tworzywa sztuczne
nieprzetworzone, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, nawozy i produkty chemiczne
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice
sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, żywice
syntetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk
krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły dentystyczne.
(210)
(731)

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

514861
(220) 2020 06 18
PLAKWICZ EWA, Plewiska
(znak słowno-graficzny)
Dancing DQ Queen
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(531) 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie,
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy],
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy],
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia
głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież
dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna,
poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież
futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież],
odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież
pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra
[odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla
kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież
sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym,
gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe
ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane
sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki),
luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule,
koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane,
koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule
sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule
z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem,
koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki]
nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami
z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie,
spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie
skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie
[nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice
golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy
do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu,
kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami
dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach
marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry
rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem,
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym
wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze,
płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki,
kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki
dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki
narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki
wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe,
krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami,
kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem,
krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie
[bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę,
czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki
z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze
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przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane,
kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę,
szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty
na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie
dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, obuwie, obuwie robocze, obuwie wojskowe, obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne,
tenisówki [obuwie], obuwie lekkoatletyczne, obuwie sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie codzienne, obuwie
damskie, obuwie gumowe, obuwie wspinaczkowe, balerinki
[obuwie], obuwie plażowe, wkładki [obuwie], obuwie rekreacyjne, obuwie na polowania, obuwie do golfa, obuwie
do wspinaczki, obuwie dla mężczyzn, obuwie codziennego
użytku, obuwie dla kobiet, obuwie dla niemowląt, obuwie
do uprawiania sportów, obuwie do łowienia ryb, obuwie wykonane z drewna, obuwie na plażę, obuwie wykonane z winylu, obuwie dla rybaków, obuwie inne niż sportowe, kalosze
[wkładane na obuwie], obuwie męskie i damskie, buty treningowe [obuwie sportowe], obuwie [z wyjątkiem obuwia
ortopedycznego], buty tenisowe [obuwie sportowe], pasy
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe],
obuwie do celów rekreacji.
(210) 514923
(220) 2020 06 19
(731) PAWELCZYK EMIL, Rasztów
(540) (znak słowny)
(540) Wood you like
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu.
514952
(220) 2020 06 21
EASTWINGS UG (haftungsbeschraenkt),
Monachium, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIYANE Candle
(210)
(731)

(531)

25.01.01, 25.03.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 4 knoty do świec, świece, świece do oświetlenia,
świece i knoty do oświetlenia, świece do lampek nocnych,
świece i knoty do świec w celu oświetlenia, świece łojowe,
świece o kształtach owoców, świece o zapachu piżma, świece okolicznościowe, świece wotywne, świece w puszkach,
świece stołowe, świece pochłaniające dym, świece pływające, świece perfumowane, świece [oświetlenie], świece zawierające środki do odstraszania owadów, świece zapachowe, zapachowe świece aromaterapeutyczne.
(210) 514980
(220) 2020 06 19
(731) PONIEWIERSKI WOJCIECH SWAT CONSULTING, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SC SWAT CONSULTING

77

nych i naturalnych, odzież skórzana i wierzchnia, w szczególności: marynarki, spodnie, kostiumy, koszule, swetry, płaszcze, jesionki, nakrycia głowy, szaliki, apaszki, buty wizytowe
i sportowe, 35 reprezentowanie i reklamowanie firm i osób
trzecich w zakresie bielizny i odzieży, prowadzenie hurtowni,
sklepów z odzieżą i bielizną, marketing, prowadzenie agencji
importowo - eksportowej, pośrednictwo handlowe w zakresie bielizny i odzieży, 39 prowadzenie magazynów i ich wynajem, magazynowanie, pośrednictwo transportowe.
515015
(220) 2020 06 22
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga ZAPIEKANIEC DOSKONALE
WYPIECZONY na pyszną KANAPKĘ 100% Polski
Kapitał www.jbb.pl
(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.01.10, 26.01.18, 26.03.06, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacji, usługi kształcenia praktycznego, w tym w dziedzinie walki, samoobrony i ochrony
bezpieczeństwa osobistego, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, pisanie scenariuszy, produkcja filmów, publikacja
elektroniczna książek i periodyków, poradnictwo zawodowe
w zakresie edukacji lub kształcenia.
514995
(220) 2020 06 22
DAILY DOSE OF BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAME czy SHAME

(210)
(731)

(531) 24.09.02, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
edukacja, rozrywka i sport.
(210) 515012
(220) 2020 06 22
(731) SPAA S.r.l., Citta’ Sant’Angelo (PE), IT
(540) (znak słowny)
(540) ALLEGORIA
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, podłoża hodowlane,
nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

515013
(220) 2020 06 22
HUANG JIANMIN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
linaise

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna damska, męska i dziecięca osobista,
w szczególności: biustonosze, majtki, slipy, podkoszulki, koszule nocne i dzienne, piżamy, szlafroki, kaftaniki, śpioszki,
rajtuzy, odzież damska, męska i dziecięca z tworzyw sztucz-

(531) 08.01.07, 08.05.04, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 05.03.11
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych,
dodatki odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla
niemowląt, 29 bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze,
krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone,
pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe
na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik
kostny jadalny, 35 badania opinii publicznej, badanie rynku,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, sondaże,
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży
stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych,
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon,
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy,
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka,
tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe
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na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, przetwory
z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, produkty z branż:
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.
(210) 515016
(220) 2020 06 22
(731) SPAA S.r.l., Citta’ Sant’Angelo (PE), IT
(540) (znak słowny)
(540) HORGAN
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa.
(210) 515019
(220) 2020 06 22
(731) SPAA S.r.l., Citta’ Sant’Angelo (PE), IT
(540) (znak słowny)
(540) ENGROS
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa.
(210) 515020
(220) 2020 06 22
(731) SPAA S.r.l., Citta’ Sant’Angelo (PE), IT
(540) (znak słowny)
(540) SURNAN
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

515021
(220) 2020 06 22
SPAA S.r.l., Citta’ Sant’Angelo (PE), IT
(znak słowno-graficzny)
SPAA S.r.l.

(531) 05.03.13, 26.04.02, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z metali
szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa, biżuteria dla
dzieci, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria na ciało, biżuteria osobista, artykuły ozdobne [ozdóbki lub
biżuteria] do użytku osobistego, artykuły ozdobne [ozdoby lub
biżuteria] do użytku osobistego, biżuteria do kapeluszy, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria do obuwia, biżuteria emaliowana, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria
platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana
z metali półszlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria
wykonana z platerowanych metali szlachetnych, biżuteria wytworzona z brązu, biżuteria wytworzona z metali szlachetnych,
biżuteria z diamentami, biżuteria z kamieniami szlachetnymi,
biżuteria z kryształu, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria
z metali szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria sztuczna, biżuteria w postaci koralików, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki [biżuteria], bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria],
bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], breloczki do kluczy
jako biżuteria [ozdoby], broszki [biżuteria], broszki ozdobne [biżuteria], broszki pokryte złotem [biżuteria], druciki z metali szlachetnych [biżuteria], drut złoty [biżuteria], fantazyjna biżuteria,
jadeit [biżuteria], kamee [biżuteria], klamry ze srebra [biżuteria],
łańcuszki [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 [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, pierścionki
[biżuteria] z metali szlachetnych, siatka z metali szlachetnych [biżuteria], srebrne nici [biżuteria], syntetyczne kamienie [biżuteria],
szpilki [biżuteria], szpilki ozdobne [biżuteria], sztuczna biżuteria,
sztuczna biżuteria na ciało, wisiorki z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące biżuterią, wisiorki z bursztynu będące
biżuterią, wpinki do klapy [biżuteria], wpinki do klapy z metali
szlachetnych [biżuteria], wyroby jubilerskie [biżuteria], zawieszki [biżuteria], zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, złote nici [biżuteria], 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią.
515023
(220) 2020 06 22
WITUCKA ALEKSANDRA WITUCKA USŁUGI
KOSMETYCZNE, Kożuchów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OH! SUGAR

(210)
(731)

515022
(220) 2020 06 22
ZIELIŃSKI PIOTR ZIELINSKI, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Z

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511) 3 emulsje do depilacji, preparaty do depilacji,
środki depilujące.
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515089
(220) 2020 06 24
SZKARADEK MARCIN, Nowy Sącz;
KRZEMIŃSKI KAMIL, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Estimagroup
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.14, 26.01.06
(510), (511) 35 promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, projektowanie materiałów reklamowych,
promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, przygotowywanie planów marketingowych, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w Internecie, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, konsultacje związane z organizacją
kampanii promocyjnych na rzecz firm, marketing internetowy, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
reklama biznesowych stron internetowych, tworzenie komputerowych baz danych, tworzenie list potencjalnych klientów, udostępnianie on-line przewodników reklamowych
zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących
handel on-line w Internecie, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja),
rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, promocja
on-line sieci komputerowych i stron internetowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, zestawianie danych w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie
bazami danych, zarządzanie i kompilacja komputerowych
baz danych, analiza danych statystycznych z badań rynku,
optymalizacja stron internetowych, 36 usługi finansowych
funduszy inwestycyjnych, tworzenie inwestycyjnych funduszy wzajemnych dla osób trzecich, inwestycje finansowe,
42 tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron
internetowych, projektowanie, tworzenie i programowanie
stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem
stron głównych i stron internetowych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych,
doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego,
usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], projektowanie materiałów drukowanych, projektowanie logo
w celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie wizytówek,
tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie stron głównych dla osób trzecich, tworzenie
i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych,
tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, usługi projektów graficznych, usługi w zakresie projektowania
i tworzenia witryn internetowych, hosting mobilnych stron
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internetowych, hosting stron internetowych, hosting stron
internetowych w Internecie, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, aktualizowanie
stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych dla
osób trzecich, programowanie stron internetowych, hosting
portali internetowych, usługi testowania użyteczności witryn internetowych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron głównych
i stron internetowych, zarządzanie witrynami internetowymi
dla osób trzecich.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

515121
(220) 2020 06 24
WIŚNIEWSKI MARCIN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MENNICA KAPITAŁOWA

(531) 17.02.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane tymi metalami, diamenty, kamienie szlachetne, wyroby
jubilerskie, biżuteria, złoto, srebro, medale, monety powszechnego obiegu, monety kolekcjonerskie oraz zestawy
monet, sztabki z metali szlachetnych, metale szlachetne
nieprzetworzone lub półprzetworzone, srebro i złoto nieprzetworzone, 35 usługi w zakresie organizowania punktów sprzedaży oraz prowadzenia sprzedaży detalicznej
i hurtowej towarów w postaci: wyrobów z metali szlachetnych lub pokrywanych tymi metalami, diamentów, kamieni
szlachetnych, wyrobów jubilerskich, biżuterii, złota, srebra,
medali, monet powszechnego obiegu, monet kolekcjonerskich oraz zestawów monet, sztabek z metali szlachetnych,
metali szlachetnych nieprzetworzonych lub półprzetworzonych, srebra i złota nieprzetworzonego, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi marketingowe i reklamowe, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
36 wyceny: wyrobów z metali szlachetnych lub pokrywanych tymi metalami, diamentów, kamieni szlachetnych,
wyrobów jubilerskich, biżuterii, złota, srebra, medali, monet powszechnego obiegu, monet kolekcjonerskich oraz
zestawów monet, sztabek z metali szlachetnych, metali
szlachetnych nieprzetworzonych lub półprzetworzonych,
srebra i złota nieprzetworzonego.
515166
(220) 2020 06 25
AL. CAPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna
(540) (znak słowny)
(540) POŁONINY
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty
piwowarskie, piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, piwo
pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo
słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], Barley Wine [piwo].
(210)
(731)

515168
(220) 2020 06 25
AL. CAPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) AL PILSANO
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty
piwowarskie, piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, piwo
pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo
słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], Barley Wine [piwo].
515169
(220) 2020 06 25
AL. CAPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna
(540) (znak słowny)
(540) AL PSZENICIANO
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty
piwowarskie, piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, piwo
pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo
słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], Barley Wine [piwo].

(210)
(731)

515171
(220) 2020 06 25
AL. CAPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna
(540) (znak słowny)
(540) AL LAGERRO
(510), (511) 32 Barley Wine [piwo], czarne piwo [piwo ze słodu palonego], piwo, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty
piwowarskie, piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, piwo
pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison.
(210)
(731)

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

515289
(220) 2020 06 26
ZAWADZKI TOMASZ BRACIA ZAWADZCY, Józefosław
(znak słowno-graficzny)
BRACIA ZAWADZCY

(531) 07.01.09, 25.01.09, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe,
przetwory owocowo-warzywne, dżemy, ryby i przetwory
rybne, przeciery warzywne, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa suszone, warzywa gotowane, warzywa w puszkach, cebula konserwowana, czosnek
konserwowy, fasolka konserwowa, groszek konserwowy,
soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza,
pikle, sok pomidorowy do celów kulinarnych, koncentraty
i przeciery pomidorowe, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], zupy, zupy jarzynowe, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, ekstrakty mięsne, zupy błyskawiczne, zupy
w puszkach, zupy w proszku, zupy z makaronem, przetwory
do zup jarzynowych, składniki do sporządzania zup, kapusta kwaszona, kiszone warzywa, kiszone warzywa [kimchi],
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korniszony, korniszony z jarzynami w occie, sałatki warzywne, miąższ owoców, mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce suszone, owoce w puszkach, sałatki owocowe,
pulpa owocowa, przecier jabłkowy, przekąski na bazie
owoców, skórki owocowe, oleje roślinne do celów spożywczych, przetwory twarożkowe, gotowe dania warzywne,
gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie
z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu
(oden), batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie
orzechów, batony spożywcze na bazie soi, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające mleko, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, mleko w proszku o różnych smakach
do przyrządzania napojów, napoje na bazie mleka kokosowego, jogurty, jogurty smakowe, jogurt z mleka koziego,
jogurty z dodatkiem płatków zbożowych, zbóż, muesli, napoje z jogurtu, desery mleczne lub na bazie mleka, desery jogurtowe, desery mleczno-owocowe, desery mleczne
z dodatkiem płatków zbożowych, zbóż, muesli, kawy, puddingi na bazie mleka, mleko ryżowe, napoje na bazie mleka
orzechowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka zawierające kawę, napoje na bazie mleka
zawierające sok owocowy, napoje na bazie mleka o smaku
czekolady, napoje na bazie soi stosowane jako substytuty
mleka, pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, przekąski na bazie mleka.
(210)
(731)
(540)
(540)

515291
(220) 2020 06 26
ZAWADZKI TOMASZ BRACIA ZAWADZCY, Józefosław
(znak słowno-graficzny)
BRACIA ZAWADZCY

(531) 25.01.09, 25.01.05, 26.01.01, 05.09.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe,
przetwory owocowo-warzywne, dżemy, ryby i przetwory
rybne, przeciery warzywne, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa suszone, warzywa gotowane, warzywa w puszkach, cebula konserwowana, czosnek
konserwowy, fasolka konserwowa, groszek konserwowy,
soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pikle, sok pomidorowy do celów kulinarnych, koncentraty i przeciery pomidorowe, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], zupy, zupy jarzynowe, zupy i wywary,
ekstrakty mięsne, ekstrakty mięsne, zupy błyskawiczne,
zupy w puszkach, zupy w proszku, zupy z makaronem,
przetwory do zup jarzynowych, składniki do sporządzania
zup, kapusta kwaszona, kiszone warzywa, kiszone warzywa [kimchi], korniszony, korniszony z jarzynami w occie,
sałatki warzywne, miąższ owoców, mrożone owoce, owo-
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ce konserwowane, owoce suszone, owoce w puszkach,
sałatki owocowe, pulpa owocowa, przecier jabłkowy,
przekąski na bazie owoców, skórki owocowe, oleje roślinne do celów spożywczych, przetwory twarożkowe, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania
składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion,
batony spożywcze na bazie orzechów, batony spożywcze
na bazie soi, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające
mleko, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, mleko
w proszku o różnych smakach do przyrządzania napojów,
napoje na bazie mleka kokosowego, jogurty, jogurty smakowe, jogurt z mleka koziego, jogurty z dodatkiem płatków zbożowych, zbóż, muesli, napoje z jogurtu, desery
mleczne lub na bazie mleka, desery jogurtowe, desery
mleczno-owocowe, desery mleczne z dodatkiem płatków
zbożowych, zbóż, muesli, kawy, puddingi na bazie mleka,
mleko ryżowe, napoje na bazie mleka orzechowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka
zawierające kawę, napoje na bazie mleka zawierające sok
owocowy, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, napoje na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, pasty
do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, przekąski na bazie mleka.
515361
(220) 2020 06 29
YUSMUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAKU CITY BARBERSHOP EST. 2018
(210)
(731)

(531) 10.05.05, 26.01.01, 10.05.11, 10.05.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 salony fryzjerskie, usługi salonów fryzjerskich,
usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci,
usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi w zakresie medycyny estetycznej, usługi medyczne, usługi kosmetyczne,
manicure, pedicure, masaże, usługi tatuażu.
515411
(220) 2020 07 01
WÓJCIK SZCZEPAN, Stromiec;
WÓJCIK WOJCIECH, Dębowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BULT
(210)
(731)

81

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 3 aerozole pielęgnujące dla zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, odświeżacze
oddechu dla zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt,
preparaty i produkty do pielęgnacji futra, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, 18 buty dla psów, elektroniczne obroże dla zwierząt
domowych, kagańce, obroże dla kotów, obroże dla zwierząt,
obroże dla psów, obroże dla zwierząt domowych, odzież dla
psów, odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych,
okrycia dla kotów, okrycia dla psów, okrycia dla zwierząt,
płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, smycze
dla psów, smycze dla zwierząt, smycze dla zwierząt domowych, worki do karmienia zwierząt, 21 czerpaki do karmy dla
psów, filtry do stosowania w kuwetach dla kotów, grzebienie
do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, grzebienie
przeznaczone dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt
domowych, kuwety dla kotów, łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych,
miski do zwierząt domowych (automatyczne), miski do picia
dla zwierząt domowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt
domowych, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych,
nie mechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci
przenośnych dystrybutorów wody i płynów, niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, podajniki karmy dla
małych zwierząt, pojemniki (kuwety) na nieczystości dla
zwierząt domowych, 31 artykuły spożywcze o smaku mięsa
z kurczaka do kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny
do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki
do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso
z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze
zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów,
artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia
kotów, ciastka dla kotów, ciastka dla szczeniaków, karma
dla kotów, karma dla psów, karma dla zwierząt domowych,
karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce
przeznaczone dla psów, przysmaki dla kotów (jadalne), przysmaki dla psów (jadalne), preparaty spożywcze dla kotów,
preparaty spożywcze dla psów, puszkowane pożywienie dla
psów, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły jadalne
do żucia dla psów, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów.
(551) wspólne prawo ochronne
515414
(220) 2020 07 01
APLITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDL

(210)
(731)
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(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe do pobrania, interfejsy komputerowe, 44 terapia
mowy, usługi logopedyczne, usługi terapeutyczne, usługi
medyczne, pomoc medyczna, usługi doradcze w dziedzinie
zdrowia.
(210)
(731)
(540)
(540)

515439
(220) 2020 07 01
NOWAK JAROSŁAW F.P.H.U., Trzcianka
(znak słowno-graficzny)
TRADYCYJNA WÓDKA ZIEMNIACZANA TRZCIANECKA
Premium Vodka Wódka dedykowana mieszkańcom
Trzcianki

(531)

03.04.07, 03.04.12, 07.01.24, 07.01.25, 24.17.25, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15, 07.05.25
(510), (511) 33 wódka.
(210)
(731)
(540)
(540)

515443
(220) 2020 07 01
STANISZEWSKA ANNA, Końskie
(znak słowno-graficzny)
MOIO

(531) 05.05.19, 05.05.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 nieelektryczne urządzenia do masażu, przyrządy do masażu ręcznego, urządzenia do masażu ciała,
masażery do głowy, urządzenia do masażu szyi i ramion,
urządzenia do terapeutycznego wzmacniania ciała, urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 27 maty do jogi, maty gimnastyczne,
maty do ćwiczeń gimnastycznych, maty z kauczuku, maty
korkowe, dywany, chodniki i maty, 28 bloczki do jogi, paski
do jogi, chusty do jogi, piłki gimnastyczne do jogi, artykuły
gimnastyczne, artykuły gimnastyczne i sportowe, artykuły
sportowe, ekspandery do ćwiczeń, futerały przystosowane
do noszenia artykułów sportowych, hantle kettlebell, hantle
do podnoszenia ciężarów, hantle, obciążniki na nogi- artykuły sportowe, obciążniki na nadgarstki, do ćwiczeń, obciążniki
nóg do użytku sportowego, piłki do ćwiczeń, piłki do pilatesu, piłki antystresowe do ćwiczeń, piłeczki do ściskania
antystresowe, piłki do ściskania w postaci piłek gumowych
do ćwiczenia rąk, piłki sportowe nadmuchiwane, piłki gim-
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nastyczne, przyrządy gimnastyczne do rozciągania, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, taśmy do ćwiczeń,
taśmy elastyczne do rozciągania palców.
515460
(220) 2020 07 02
REFORMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Antivirax
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.04.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, zestawy
kosmetyków, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła migdałowe, paznokcie (preparaty do pielęgnacji - ), pomady do celów kosmetycznych, przeciwpotowe mydła, stopy (mydło przeciwpotowe do - ), szampony, wata (patyczki z - ) do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, woda toaletowa,
5 alkohol do celów farmaceutycznych, antyseptyczna (wata - ),
antyseptyki, aseptyczna (wata - ), bakteriobójcze (środki - ),
bakteriologiczne (preparaty -) do celów medycznych i weterynaryjnych, bakteryjne (preparaty -) do celów medycznych
lub weterynaryjnych, bakteryjne (trucizny - ), biocydy, biologiczne (preparaty - ) do celów medycznych, biologiczne
(preparaty -) do celów weterynaryjnych, brodawki (ołówki
przeciw - ), bydło (środki do mycia - ), chemiczne (preparaty -) do celów farmaceutycznych, chemiczne (preparaty -)
do celów medycznych, chemiczne (preparaty -) do celów
weterynaryjnych, chemiczno - farmaceutyczne (preparaty - ),
czopki, dezynfekcyjne (środki -) do celów higienicznych, dezynfekcyjne (środki -) do toalet chemicznych, dezodoranty
inne niż do użytku osobistego, dodatki odżywcze do celów
leczniczych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], farmaceutyczne (preparaty-), fungicydy, leki dla ludzi, lotony do celów farmaceutycznych, lotony do celów weterynaryjnych,
nalewki do celów leczniczych, napoje lecznicze, oczy (płyny
do przemywania - ), oczyszczające (środki-), plastry do celów
medycznych, płyny do płukania ust do celów leczniczych,
płyny farmaceutyczne (chusteczki nasączane - ), pomady
do celów medycznych, rany (gąbka do - ), samoprzylepne
(plastry - ), skóra (preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji-),
sterylizacja (preparaty do - ), wata do celów leczniczych, wata
do celów medycznych, 9 ochronne (maski - ), filtry do masek
do oddychania, 10 boty do celów leczniczych, gąbki chirurgiczne, lampy dla celów leczniczych, lampy kwarcowe do celów leczniczych, maski stosowane przez personel medyczny,
meble specjalne do celów medycznych, medyczne (aparaty
i instrumenty - ), ochraniacze na palce do celów medycznych,
odzież specjalna używana w salach operacyjnych, pojemniki
na odpady pochodzenia medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych,
prezerwatywy, prześcieradła chirurgiczne, prześcieradła dla
chorych bez kontroli czynności fizjologicznych, prześcieradła głównie nieprzemakalne na łóżka chorych, prześcieradła
sterylne cllirurgiczne, respiratory do sztucznego oddychiania,
rękawice do celów medycznych, rozpylacze do celów leczniczych, ultrafioletowe (lampy -) do celów leczniczych, ultrafioletowych (filtry promieni -) do celów leczniczych.
(210) 515480
(220) 2020 07 02
(731) RETZ MAGDALENA ASESORIA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540)	 Let’s moor

(531) 01.01.17, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 8 narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, 12 części i akcesoria do pojazdów
do poruszania się po wodzie, 25 odzież.
515572
(220) 2020 07 03
FABRYKA MASZYN LUBACZÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lubaczów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FML

(210)
(731)

515632
(220) 2020 07 06
PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) (znak słowny)
(540) PUPIL FOLK
(510), (511) 5 produkty i preparaty weterynaryjne, 30 kawa,
herbata, produkty zbożowe, przyprawy, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt,
ciastka dla zwierząt, przekąski dla psów, mleko dla kotów,
39 dystrybucja pokarmów dla zwierząt.
(210)
(731)

515633
(220) 2020 07 06
PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) (znak słowny)
(540) PUPIL PREMIUM
(510), (511) 5 produkty i preparaty weterynaryjne, 30 kawa,
herbata, produkty zbożowe, przyprawy, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt,
ciastka dla zwierząt, przekąski dla psów, mleko dla kotów,
39 dystrybucja pokarmów dla zwierząt.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
(531) 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały
metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali
nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pancerne,
spawane konstrukcje stalowe, 7 maszyny, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu
(z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), pompy
hamulcowe, przekładnie do maszyn, przekładanie do pojazdów wodnych i powietrznych, hamulce do maszyn, pompy,
12 przekładanie hydrokinetyczne, hamulce do pojazdów,
przekładnie do pojazdów lądowych, części i akcesoria do pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów, 40 obróbka
mechaniczna metali, obróbka metalurgiczna, obróbka powierzchni metalowych, obróbka skrawanie, spawanie.
(210) 515576
(220) 2020 07 06
(731) SZCZOTKA PIOTR GYM&TONING, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Gym&Toning
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, fitness kluby, prowadzenie zajęć fitness.
515630
(220) 2020 07 06
PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) (znak słowny)
(540) PUPIL PRIME QUALITY
(510), (511) 5 produkty i preparaty weterynaryjne, 30 kawa,
herbata, produkty zbożowe, przyprawy, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt,
ciastka dla zwierząt, przekąski dla psów, mleko dla kotów,
39 dystrybucja pokarmów dla zwierząt.
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515664
(220) 2020 07 07
MAJEWICZ ANDRZEJ, Nowodworce
(znak słowno-graficzny)
Bianca Doskonała

(531)

29.01.14, 27.05.01, 02.09.01, 24.09.05, 25.07.01, 26.04.07,
25.01.19, 03.04.13
(510), (511) 30 mąka spożywcza.
(210)
(731)
(540)
(540)

515694
(220) 2020 07 07
CEGLIŃSKA MAGDALENA, Ostrowiec Swietokrzyski
(znak słowno-graficzny)
ORNAMENTÉ URODY Magdalena Ceglińska

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 44 usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych.
(210)
(731)

515708
(220) 2020 07 08
FITPAPU ŁUKASZ PAWĘZKA JACEK KOZUB
SPÓŁKA CYWILNA, Tychy

84

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fitpapu

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, usługi cateringu zewnętrznego, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji,
katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering
obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, świadczenie usług kateringowych
obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, świadczenie usług kateringowych obejmujących
żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na zjazdy, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi zaopatrzenia
w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
doradcze dotyczące żywności, 44 doradztwo w zakresie
dietetyki i odżywiania, usługi dietetyków, usługi doradcze
w zakresie dietetyki, usługi świadczone przez dietetyków,
doradztwo dietetyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

515807
(220) 2020 07 09
ROSZAK PIOTR, Borek Wielkopolski
(znak słowno-graficzny)
Krawatka

(531) 27.05.01, 09.03.13
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, restauracje oferujące
dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne artykuły
spożywcze, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi cateringu zewnętrznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

515810
(220) 2020 07 09
ZDANEWICZ MONIKA, Giebułtów
(znak słowno-graficzny)
Madame Mniam Mniam
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(531) 26.01.16, 09.01.10, 27.05.01, 19.03.01
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, nabiał i substytuty
nabiału, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, jaja ptasie
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przekąski ziemniaczane, buliony [gotowe], gotowe dania warzywne, mięso gotowe do spożycia, gotowe produkty z warzyw, gotowe dania
z mięsa, grzyby gotowe do spożycia, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, gotowe posiłki zawierające [głównie]
kurczaka, gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki
składające się głównie z kebaba, gotowe posiłki składające
się głównie z kaczki, gotowe posiłki składające się głównie
z indyka, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw,
gotowe posiłki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki
z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], mrożone gotowe posiłki
składające się głównie z warzyw, gotowe posiłki składające
się głównie z substytutów mięsa, tajine [gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw], gotowe posiłki gotowane składające
się głównie z indyka, gotowe posiłki gotowane składające się
całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, przystawki
gotowe do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców morza, danie gotowe, w skład którego wchodzi przede
wszystkim kurczak i żeń szeń [samgyetang], danie gotowe,
w skład którego wchodzi przede wszystkim pasta sojowa
i tofu [doenjang jjigae], gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu
(oden), danie gotowe, składające się głównie z pasty sojowej
i tofu w gęstym sosie [cheonggukjang jjigae], danie gotowe,
w skład którego wchodzą przede wszystkim fermentowane
warzywa, wieprzowina i tofu [kimchi jjigae], danie gotowe,
w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko smażona na dużym ogniu wołowina i fermentowany sos sojowy
[sogalbi], danie gotowe, w skład którego wchodzi przede
wszystkim krótko smażone na dużym ogniu mięso z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych papryczek [dak- galbi], zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, ryby,
owoce morza i mięczaki, nieżywe, przetworzone owady i larwy, oleje i tłuszcze, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
bekon, burgery, cielęcina, drób, dziczyzna konserwowana,
dziczyzna, flaki, foie gras [pasztet sztrasburski], galaretki
mięsne, frankfurterki, hamburgery, kiełbaski konserwowane,
kiełbasa swojska, kaszanka, kiełbasy, gotowe dania składające
się głównie z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się
całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się
głównie z owoców morza, omlety, sałatki gotowe, szaszłyki,
wstępnie ugotowana zupa, zupy w puszkach, zupy, zapiekanki [żywność], przetwory owocowe [dżemy], przetwory
twarożkowe, przetworzone owoce morza, przetworzone
produkty mięsne, przetworzone wodorosty spożywcze,
przetworzony ser, rośliny strączkowe przetworzone, ryby
przetworzone, warzywa przetworzone, ziemniaki, przetworzone, wędliny, wędliny wegetariańskie, mięso i wędliny, surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), 30 przetwory spożywcze na bazie ziaren, przetwory
spożywcze na bazie słodu, przetworzone ziarna, pszenica
przetworzona, zboża przetworzone, zioła przetworzone,
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, przekąski słone na bazie zbóż, gotowe sosy,
gotowe pizze, ravioli [gotowe], pizze [gotowe], gotowe napoje kawowe, gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe
dania z ryżu, gotowe spody do ciast, gotowe do spożycia
puddingi, mieszanki gotowe do pieczenia, gotowe mieszan-
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ki do pieczenia, gotowe desery [wyroby cukiernicze], mięso
w cieście [gotowe], gotowe ciasto na placki, ciasta gotowe
do pieczenia, płatki zbożowe gotowe do spożycia, gotowe
potrawy na bazie makaronu, gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe posiłki w formie pizzy,
gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, potrawy
gotowe na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu,
gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, gotowe kakao i napoje
na bazie kakao, płatki owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, gotowe babeczki vol au vent z ciasta francuskiego, dania
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe
do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, przekąski wieloziarniste, przekąski z kukurydzy, chrupki serowe [przekąski],
przekąski na bazie tortilli, przekąski z pieczywa chrupkiego,
przekąski wykonane z pszenicy, przekąski na bazie pszenicy,
przekąski na bazie kukurydzy, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, przekąski z produktów zbożowych, przekąski
na bazie zbóż, przekąski wykonane z ryżu, przekąski na bazie
ryżu, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wykonane
z kukurydzy, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski
słone na bazie mąki, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane z mąki sojowej,
przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski wykonane
ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane z mąki razowej,
przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, gotowe
przekąski na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów
zbożowych, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych,
przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski przy
gotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski na bazie wafli
ryżowych, przekąski zbożowe o smaku sera, przekąski słone
na bazie zbóż, przekąski słone na bazie kukurydzy, dmuchane kuleczki serowe [przekąski kukurydziane], chrupki serowe
w kształcie kulek [przekąski], przekąski składające się głównie
z chleba, przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski
składające się głównie z makaronu, przekąski składające się
głównie z ryżu, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski z kukurydzy w formie kół, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, przekąski składające się
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, sól, przyprawy i dodatki smakowe, pikantne sosy, czatnej i pasty, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe
w postaci zagęszczonych sosów, ekstrakty przypraw, esencje
do gotowania, esencje do artykułów żywnościowych, inne
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, esencje spożywcze
[inne niż olejki eteryczne], koncentraty warzywne stosowane
jako przyprawy, marynaty, mieszanki przypraw, ocet, pieprz,
preparaty musztardowe do żywności, przyprawy, słone sosy,
sól, sosy, zagęszczacze warzywne, zioła suszone, zioła konserwowane, zioła do celów spożywczych, keczup, musztarda, chrzan [sos przyprawowy], sosy chrzanowe, majonez,
sosy na bazie majonezu, 32 napoje bezalkoholowe, napoje
orzeźwiające, soki, Wody, aromatyzowane napoje gazowane,
bezalkoholowe napoje słodowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, serwatka [napoje], sorbety w postaci napojów, woda, niegazowane napoje bezalkoholowe, napoje półmrożone, napoje proteinowe,
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje
bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, gazowane soki owocowe, mieszane soki
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owocowe, koncentraty soków owocowych, napoje owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje warzywne,
skoncentrowane soki owocowe, soki warzywne.
(210) 515818
(220) 2020 07 09
(731) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK WULKAN
(510), (511) 4 węgiel-ekogroszek, paliwa i materiały oświetleniowe.
(210) 515819
(220) 2020 07 09
(731) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK LAWA
(510), (511) 4 paliwa i materiały oświetleniowe, węgiel-ekogroszek.
(210) 515820
(220) 2020 07 09
(731) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK MAGMA
(510), (511) 4 węgiel-ekogroszek, paliwa i materiały oświetleniowe.
(210) 515826
(220) 2020 07 10
(731) NIEDZIAŁEK AGNIESZKA AGN, Sulejówek
(540) (znak słowny)
(540) WŁOSING
(510), (511) 11 urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, 21 przybory kosmetyczne i toaletowe,
26 ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy.
515828
(220) 2020 07 10
BALANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALANSKI
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.01.02, 02.01.20, 23.05.01
(510), (511) 29 kiełbasy, mięso świeże, suszone mięso, mięso
gotowane, mięso konserwowane, wędliny, owoce przetworzone, przekąski na bazie mięsa, suszona kiełbasa, 31 świeże owoce, świeże jabłka, 32 napoje bezalkoholowe, piwo,
33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka.
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Nr ZT39/2020

(210)
(731)

515887
(220) 2020 07 10
BLUE OCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FOMMI
(510), (511) 21 słomki do picia.

(540) soul Planner

515890
(220) 2020 07 10
BLUE OCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fommi

(531) 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 16 kalendarze z kartkami do wyrywania, kalendarze wskazujące dzień tygodnia, kalendarze spotkań [agendy], kalendarze, notesy, notesy [artykuły papiernicze].

(210)
(731)

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

515928
(220) 2020 07 13
NOWAK IGA ORTODENTIC, Tomaszów Maz.
(znak słowno-graficzny)
Orto DENTIC

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 21 słomki do picia.
515892
(220) 2020 07 10
ZOOMPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIÓwka ... z natury reklamówka...

(210)
(731)

(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.03.14, 24.17.02
(510), (511) 16 torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych.
515915
(220) 2020 07 11
KELM-LETKA KATARZYNA BOSKA STREFA KOBIET,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Boska Strefa Kobiet
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 notesy, notatniki [notesy], okładki książek,
okładki książkowe, 41 warsztaty w celach szkoleniowych,
warsztaty w celach edukacyjnych.
515916
(220) 2020 07 11
KELM-LETKA KATARZYNA BOSKA STREFA KOBIET,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 10 części protetyczne do stomatologii, części
protez dentystycznych, implanty dentystyczne, implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, implanty protetyczne, implanty [protezy], materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej [protezy], pojemniki ochronne
na zęby, protezy dentystyczne, protezy dentystyczne w postaci wkładów, implanty [protezy] stosowane w stomatologii,
protezy stosowane w stomatologii, protezy w postaci częściowych koron zębowych, protezy w postaci pełnych koron
zębowych, protezy w postaci wkładów, protezy z porcelany
o wysokiej wytrzymałości przytwierdzane do struktury zębiny,
protezy z porcelany o wysokiej wytrzymałości przytwierdzane
do struktury szkliwa, sztuczne zęby, aparaty ortodontyczne,
44 chirurgia, doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, stomatologia kosmetyczna, stomatologia
z sedacją, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi
asystenta dentysty, usługi czyszczenia zębów, usługi doradcze
dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, usługi w zakresie wybielania
zębów, wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, wypożyczanie instrumentów stomatologicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

515938
(220) 2020 07 13
ŻURAWSKA JAGODA CLUB J, Opole
(znak słowno-graficzny)
KILL BILL PUB

Nr ZT39/2020
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.03.25
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla
turystów, restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie
jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi w zakresie gotowania posiłków.

(531) 05.07.14, 26.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 owoce przetworzone, przetwory owocowe
[dżemy], dżemy, owoce, pigwy [przetworzone], powidła,
konfitury, kandyzowane owoce, 33 nalewki.
(210) 516019
(220) 2020 07 13
(731) ŚWITAŁA OLIWIA SHEILA, Leszno
(540) (znak słowny)
(540) Boys are toys
(510), (511) 25 koszule codzienne, koszule zapinane, koszule z długimi rękawami, koszule, koszulki polo, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, czapki dziane, czapki
z daszkiem, odzież.
516118
(220) 2020 07 16
LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jovi I JOGURT NATURALNY

(210)
(731)

515944
(220) 2020 07 13
BIEDROŃ ALEKSANDER COOLGROUP,
Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) multi Water
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
w związku z systemami filtracji wody, urządzeniami do filtrowania wody, chłodnicami i podgrzewaczami wody, saturatorami do wody, butelkami PET, kawą.
515992
(220) 2020 07 13
ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowny)
(540) Netrin
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie,
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(210)
(731)

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

516012
(220) 2020 07 13
ZALEWSKI DARIUSZ KERAD, Rozworzyn
(znak słowno-graficzny)
ZADBAJ O ODPORNOŚĆ Kraina Pigwowca
ZASTRZYK WIT. C
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(531) 01.03.06, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 jogurt.
516119
(220) 2020 07 16
LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jovi I ZSIADŁE MLEKO

(210)
(731)

(531) 01.03.01, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 zsiadłe mleko.
516151
(220) 2020 07 17
COROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janikowo
(540) (znak słowny)
(540) BIOSPEKTOR
(510), (511) 1 biomasa do zasypywania biofiltrów.
(210)
(731)

(210) 516162
(220) 2020 07 17
(731) DOBRZAŃSKA EDYTA, Laszczki
(540) (znak słowny)
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(540) LF MEDICAL CLINIC
(510), (511) 41 fitness kluby, prowadzenie zajęć fitness,
sport i fitness, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness],
usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness],
udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu,
usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], udostępnianie informacji dotyczących treningu
fitness za pomocą portalu on-line, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, usługi szkół pielęgnacji urody,
szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenie w zakresie
kosmetyki i urody, usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, usługi edukacji medycznej, nauczanie
w dziedzinie medycyny, zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, usługi edukacyjne z zakresu medycyny,
szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], usługi w zakresie edukacji dietetycznej, 44 usługi chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi, wykonywanie zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej oraz dermatologii estetycznej, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, usługi
medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi klinik medycznych
i opieki zdrowotnej, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi, wykonywanie zabiegów z zakresu dermatologii estetycznej, usługi w dziedzinie pielęgnacji urody, zabiegi SPA,
usługi fizjoterapii, rehabilitacji i paramedycyny, laserowe
usługi kosmetyczne, termolifting, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, zabiegi kosmetyczne, gabinety pielęgnacji skóry, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy, usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera,
pielęgnacja urody, usługi pielęgnacji urody, doradztwo dotyczące urody, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych
włosów, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, pielęgnacja stóp, usługi
pielęgnacji paznokci, usługi salonów pielęgnacji paznokci,
zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, usługi zabiegów na cellulitis, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, doradztwo dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, usługi świadczone przez dietetyków, profesjonalne doradztwo związane z dietą, usługi doradcze związane
z dietą, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety
i odżywiania.
516166
(220) 2020 07 17
JÓŹWIAK RADOSŁAW, JÓŹWIAK ROBERT PPHU
RAMARO SPÓŁKA CYWILNA, Paczkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAMARO
(210)
(731)

Nr ZT39/2020

(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.01.05, 26.11.03
(510), (511) 37 konserwacja mebli, renowacja mebli i tapicerowanie mebli, 40 produkcja mebli i ich części na zamówienie.
516189
(220) 2020 07 20
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) „Ziołolek” GastroHERBAL suplement diety
(210)
(731)

(531) 03.11.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 suplementy diety.
516194
(220) 2020 07 20
DOBREDACHY.PL K.DRZAZGA, P.DŹWIGAJ
SPÓŁKA JAWNA, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBREDACHY.PL
(210)
(731)

(531) 26.03.23, 29.01.13, 27.05.05
(510), (511) 19 papa dachowa, krokwie dachowe, niemetalowe dachówki, dachówki ceramiczne, dachówki kamienne,
dachówki gliniane, pokrycia dachowe, rynny, blacha z tworzyw sztucznych na dachy, deski, deski dachowe, membrany dachowe, okna dachowe, 37 usługi instalacji dachów,
naprawa dachów, konserwacja dachów, montaż belkowania
dachu, pokrywanie dachów papą, instalacja pokryć dachowych, ponowna obróbka powierzchni dachów, nakładanie
powłok nieprzemakalnych na dachy, konserwacja i naprawa
rynien dachowych, układanie dachówki, izolowanie dachów,
rozbiórka dachów, układanie dachówek i płytek łupkowych.
516199
(220) 2020 07 20
SALES CONCEPT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Greentiger
(510), (511) 7 narzędzia ogrodnicze [maszyny], maszyny
i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, elektryczne narzędzia ogrodnicze, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie.
(210)
(731)

516201
(220) 2020 07 20
REMOTE ADMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDALNY ADMIN OUTSOURCING IT
(210)
(731)

Nr ZT39/2020
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(531) 02.05.01, 02.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 42 poradnictwo informatyczne, usługi doradztwa informatycznego, testowanie sprzętu informatycznego,
administracja serwerów, administracja serwerami pocztowymi, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją
procesów administracyjnych, badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, usługi dostawcy hostingu prywatnego
„w chmurze”, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line
nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze, wynajem pamięci serwerowej,
wynajmowanie serwerów WWW, hosting serwerów, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób
trzecich, hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service], umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego
do sieci i serwerów komputerowych, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo techniczne
dotyczące bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
usługi w zakresie testów bezpieczeństwa technologicznego,
testowanie sprzętu podnoszącego pod kątem bezpieczeństwa, monitorowanie systemów komputerowych do celów
bezpieczeństwa, usługi w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, usługi programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych
elektronicznych, usługi bezpieczeństwa komputerowego
w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, udostępnianie programów bezpieczeństwa komputerowego
w zakresie zarządzania ryzykiem, usługi w zakresie ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego
w celu ochrony danych, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego
i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, utrzymanie
oprogramowania komputerowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego oraz ochraniające komputer przed
zagrożeniami, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, wynajem infrastruktury centrów danych, zapewnianie infrastruktury centrów danych, hosting infrastruktury
sieciowej on-line na rzecz osób trzecich do celów wymiany
treści on-line, testy jakości, testy kontroli jakości.
516203
(220) 2020 07 20
BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) CEBEDEFIX
(510), (511) 5 produkty weterynaryjne, preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, produkty i substancje farmaceutyczne do celów weterynaryjnych, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, preparaty dietetyczne i od-
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żywcze dla zwierząt, dodatki odżywcze dla zwierząt, dodatki
dietetyczne dla zwierząt, dodatki witaminowe dla zwierząt,
leki do celów weterynaryjnych, produkty sanitarne do celów
weterynaryjnych, środki odkażające do użytku weterynaryjnego, preparaty bakteriologiczne, biologiczne, chemiczne
do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów
weterynaryjnych, dodatki mineralne i witaminowe do żywności, preparaty farmaceutyczne weterynaryjne, produkty
lecznicze weterynaryjne, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, leki
wzmacniające dla zwierząt, leki pomocnicze [wspierające]
do celów medycznych dla zwierząt, odżywcze suplementy
diety dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze, leki dla ludzi, dodatki odżywcze, dietetyczne dodatki
do żywności, suplementy diety, suplementy żywnościowe,
suplementy ziołowe, suplementy diety dla niemowląt, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne
do żywności, suplementy diety dla ludzi, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety do użytku dietetycznego.
516208
(220) 2020 07 20
STACHURA ELŻBIETA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA OKSEL, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) OKSEL
(510), (511) 37 relokacja urządzeń i obiektów przemysłowych, demontaż sprzętu I urządzeń przemysłowych, rozbiórka maszyn przemysłowych, rozbiórka zakładów przemysłowych,budowa nieruchomości przemysłowych, budowa
budynków produkcyjnych i przemysłowych, wypożyczanie
przemysłowych maszyn czyszczących, montaż instalacji
przemysłowych, renowacja instalacji przemysłowych, instalacja maszyn przemysłowych, instalacja przemysłowych
urządzeń ciśnieniowych, instalacja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, instalacja przemysłowych przewodów
grzejnych, rozbiórka sprzętu przemysłowego, instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, 39 usługi przeprowadzek przemysłowych [transport], usługi przeprowadzek
obiektów handlowych, usługi przeprowadzek zamorskich,
zbieranie odpadów przemysłowych, przeprowadzki sprzętu
biurowego, organizowanie transportu, transport przedmiotów wartościowych, usługi transportu statkami.
(210)
(731)

516217
(220) 2020 07 20
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AuroPulmo
(510), (511) 5 leki dla ludzi.
(210)
(731)

516224
(220) 2020 07 20
MORGI DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORGI

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budownictwo.
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516231
(220) 2020 07 20
HRYCIUK JAKUB ONEX GROUP, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
onex.store

(531) 24.17.02, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie
informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, marketing w ramach wydawania
oprogramowania, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
smartwatchów, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z drukarkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukarkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z komputerami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z komputerami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do telefonów, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do telefonów,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z telefonami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z telefonami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z telewizorami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z telewizorami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do telewizorów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do telewizorów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odtwarzaczami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odtwarzaczami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kablami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kablami.
(210) 516233
(220) 2020 07 20
(731) HRYCIUK JAKUB ONEX GROUP, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ONEX
(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie
informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, marketing w ramach wydawania
oprogramowania, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
smartwatchów, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
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handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z drukarkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukarkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z komputerami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z komputerami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do telefonów, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do telefonów,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z telefonami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z telefonami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z telewizorami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z telewizorami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do telewizorów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do telewizorów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odtwarzaczami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odtwarzaczami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kablami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kablami.
516234
(220) 2020 07 21
NEOIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) NEONET. MOWA O DOBRYCH OFERTACH
(510), (511) 35 reklama, badanie rynku, badanie opinii publicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w hurtowniach i sklepach ze sprzętem AGD, RTV, komputerami i osprzętem lub akcesoriami do nich, mediami elektronicznymi, artykułami elektrycznymi, oświetleniowymi
i wyposażenia mieszkań, elektroniką użytkową, sprzętem
fotograficznym i telefonicznym oraz częściami zamiennymi
i akcesoriami do ww. wyrobów, usługi w zakresie kojarzenia
kontrahentów handlowych, 37 usługi w zakresie: montażu,
instalacji, napraw i serwisu: sprzętu RTV, AGD, komputerów,
artykułów elektrycznych i wyposażenia mieszkań, mediów
elektronicznych, sprzętu fotograficznego i telefonicznego.
(210)
(731)

(210) 516240
(220) 2020 07 20
(731) JAPAN SHUZO CO., LTD, Tokio, JP
(540) (znak słowny)
(540) FABADONI
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, wanny, toalety [WC],
muszle klozetowe, urządzenia chłodzące, szafy chłodnicze, krany, zawory do rur i rurociągów, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, grzejniki, kaloryfery elektryczne,
19 drewno budowlane, sklejka, drewno obrobione, kostka
brukowa drewniana, cegły, niemetalowe ramy do okien,
drzwi niemetalowe, parkiety, podłogowe płytki niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne, 20 meble biurowe, meble,
komody, stoły, materace, wyroby stolarskie, łóżka, toaletki,
sofy, garderoby, szafy.
(210)
(731)

516256
(220) 2020 07 21
FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

Nr ZT39/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowny)
(540) RaphaLux
(510), (511) 5 produkty odżywcze jako suplementy diety,
preparaty witaminowe, suplementy diety, 35 usługi z zakresu udzielania konsumentom porad i informacji, badania rynku, dystrybucja materiałów reklamowych.
516258
(220) 2020 07 21
WAIKIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Waikiki VIBE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 okulary słoneczne, etui na okulary, etui
na smartfony, 14 charmsy, zawieszki biżuteryjne z metali
szlachetnych lub pokrywane nimi, ozdoby [biżuteria], biżuteria, zegarki, 18 kosmetyczki, torebki, walizki, aktówki, teczki,
portfele, etui na karty, etui na wizytówki, parasole, parasolki,
25 odzież codzienna, odzież sportowa, odzież plażowa, stroje kąpielowe, bielizna, obuwie codzienne, obuwie sportowe,
obuwie plażowe, czapki, daszki, kapelusze, paski.
(210) 516265
(220) 2020 07 21
(731) WOJCIECHOWSKI KONRAD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lilante
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania rynku i badania marketingowe, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, usługi
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
czekoladki, usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi
handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego związane
z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego
związane z preparatami do włosów, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi komputerowego
gromadzenia danych z punktów sprzedaży świadczone
na rzecz sprzedawców detalicznych, usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu
detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym,
usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrod-
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niczych, usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych,
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów
detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego w zakresie kosmetyków, usługi handlu detalicznego
i/lub hurtowego w zakresie perfum, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla
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ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, promocyjne usługi handlowe, udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów
kosmetycznych, udostępnianie informacji dotyczących
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania,
profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub
marketingowych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, badania konsumenckie, udzielanie informacji
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków,
marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing
ukierunkowany, marketing telefoniczny, marketing referencyjny, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni,
marketing cyfrowy, kampanie marketingowe, doradztwo
w zakresie marketingu, Informacja marketingowa, marketing dotyczący promocji, marketing imprez i wydarzeń,
marketing internetowy, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, zestawienia statystyczne, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi promocyjne
i reklamowe, reklama, obróbka tekstów.
516271
(220) 2020 07 22
MICRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PP Pomoc Prawnika

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 38 dostęp do treści, stron internetowych
i portali, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, zapewnianie
dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich,
zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 45 pomoc prawna przy tworzeniu umów, doradztwo
związane z osobistymi sprawami prawnymi, dostarczanie
informacji prawnych, kompilacja informacji prawnych, organizowanie świadczenia usług prawnych, pośrednictwo
w procedurach prawnych, profesjonalne usługi doradcze
dotyczące zagadnień prawnych, przygotowywanie raportów prawnych z zakresu praw człowieka, sporządzanie
ekspertyz prawnych, świadczenie usług w zakresie badań
prawnych, udostępnianie informacji dotyczących usług
prawnych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie
informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie
opinii prawnych przez ekspertów.
516299
(220) 2020 07 22
ALLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT39/2020

(540) ALLES

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży towarów: klei,
zapraw klejowych, farb, lakierów dla przemysłu, rozcieńczalników, pokrywających powierzchnie dekoracyjne
i ochronne kompozycje trwałe lub tymczasowe, podkładów, szpachlówek, powłok gruntowych, środków zabezpieczających przed niszczeniem mury i inne materiały,
wszystkie w formie preparatów proszkowych, płynnych,
półpłynnych i rozpylanych oraz rozcieńczalników do powyższych związków i preparatów, środków zapobiegających przed korozją i zabezpieczające drewno, barwników,
zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, folii metalowych
i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, pokrywające powierzchnie dekoracyjne
i ochronne kompozycje trwałe lub tymczasowe, pigmenty, kształtowników metalowych, pokryć dachowych
metalowych, wyrobów ślusarskich, masy uszczelniające
i hydroizolujące, powłoki i materiały izolujące, tworzywa
sztuczne w postaci płyt, materiałów budowlanych niemetalowych, elementów budowlanych i półfabrykatów,
zapraw budowlanych, belek, boazerii drewnianych i niemetalowych, desek, drewna budowlanego, drewna fornirowanego obrobionego, drewna po częściowej obróbce,
drzwi i okien niemetalowych, klepek podłogowych, listew
drewnianych, lufcików, ram niemetalowych, sklejek, posadzek samopoziomujących, żaluzji niemetalowych rur
sztywnych niemetalowych stosowanych w budownictwie, elementów budowlanych i półfabrykatów zawierających gips, gips, zapraw gipsowych, niemetalowych materiałów budowlanych do systemów dociepleń, 37 usługi
budowlane i remontowo-budowlane, usługi instalacyjne:
wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, usługi: montażowe, modernizacyjne, serwisowe
maszyn, usługi ślusarskie, usługi związane z utrzymaniem i zachowaniem obiektów w ich pierwotnym stanie,
czyszczenie, sprzątanie budynków wnętrz biurowych
i magazynowych, czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od zewnątrz, instalacja narzędzi
na placach budowy, instalacja, konserwacja wykonywanie
powłok hydroizolacyjnych, izolacji ścian i fundamentów,
zabezpieczanie przed korozją, doradztwo w zakresie docieplania budynków, usługi obejmujące docieplanie ścian
budynków, usługi związane z wykonywaniem elewacji
budynków, wykańczanie wnętrz budynków mieszkalnych
i biurowych, 39 usługi transportowe, transport samochodowy, przewóz ciężarówkami, składowanie i magazynowanie towarów, 42 usługi projektowe i doradcze w zakresie budownictwa, doradztwo w zakresie wykańczania
wnętrz (dekoracji wnętrz), prace badawczo-wdrożeniowe,
prace konsultacyjne, ekspertyzy, doradztwo techniczne
i technologiczne w zakresie nowych technologii dociepleń, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, organizowanie
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi
cateringu zewnętrznego.

Nr ZT39/2020
(210)
(731)
(540)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

516302
(220) 2020 07 22
SZEWCZYK MACIEJ, Zakopane
(znak słowno-graficzny)
HEJ! BYSTRA WODA

(531) 06.01.02, 26.11.03, 26.01.16, 26.03.04, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, soki i napoje owocowe, syropy o produkcji napojów, 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów turystycznych, domów
wczasowych i moteli, usługi w zakresie rezerwacji noclegów,
usługi zakwaterowania, obiekty noclegowe turystyczne
i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (- udostępnianie),
usługi wynajmowania sal, obiektów i sprzętu na szkolenia,
zjazdy, sympozja i konferencje, usługi kawiarni, stołówek,
usługi restauracyjne i barowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kateringowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

516305
(220) 2020 07 22
ZYSKOWSKI MARCIN SHADOWS ENERGY DRINK, Ełk
(znak słowno-graficzny)
SHADOWS

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje izotoniczne, napoje energetyzujące.
516309
(220) 2020 07 23
ENESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENESIS
(210)
(731)

(531) 15.09.10, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kolektory słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, 11 kolektory energii słonecznej do ogrzewania, kolektory słoneczne
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do celów grzewczych, urządzenia do oczyszczania wody,
filtry do oczyszczania wody, filtry do uzdatniania wody,
urządzenia centralnego ogrzewania, instalacje centralnego ogrzewania, urządzenia do ogrzewania, akumulacyjne
ogrzewacze wody, instalacje do ogrzewania wodnego,
domowe urządzenia do ogrzewania, piece do ogrzewania
centralnego, grzejniki do centralnego ogrzewania, termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], kotły do centralnego ogrzewania, bojlery do instalacji centralnego
ogrzewania, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, grzejniki na podczerwień, panele grzewcze na podczerwień, obiegowe ogrzewacze wody, kotły gazowe
do ogrzewania wody, urządzenia do ogrzewania wnętrz
za pomocą ciepłej wody [do celów przemysłowych],
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane z następującymi produktami: kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne moduły
słoneczne, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, kolektory energii słonecznej do ogrzewania,
kolektory słoneczne do celów grzewczych, urządzenia
do oczyszczania wody, filtry do oczyszczania wody, filtry
do uzdatniania wody, urządzenia centralnego ogrzewania,
instalacje centralnego ogrzewania, urządzenia do ogrzewania, akumulacyjne ogrzewacze wody, instalacje
do ogrzewania wodnego, domowe urządzenia do ogrzewania, piece do ogrzewania centralnego, grzejniki do centralnego ogrzewania, termiczne kolektory słoneczne
[ogrzewanie], kotły do centralnego ogrzewania, bojlery
do instalacji, centralnego ogrzewania, panele słoneczne
do stosowania w ogrzewaniu, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, grzejniki na podczerwień,
panele grzewcze na podczerwień, obiegowe ogrzewacze wody, kotły gazowe do ogrzewania wody, urządzenia
do ogrzewania wnętrz za pomocą ciepłej wody [do celów
przemysłowych], usługi sprzedaży detalicznej związane z ogrzewaniem, 37 usługi instalacyjne następujących
produktów: kolektory słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, kolektory
energii słonecznej do ogrzewania, kolektory słoneczne
do celów grzewczych, urządzenia do oczyszczania wody,
filtry do oczyszczania wody, filtry do uzdatniania wody,
urządzenia centralnego ogrzewania, instalacje centralnego ogrzewania, urządzenia do ogrzewania, akumulacyjne
ogrzewacze wody, instalacje do ogrzewania wodnego,
domowe urządzenia do ogrzewania, piece do ogrzewania
centralnego, grzejniki do centralnego ogrzewania, termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], kotły do centralnego ogrzewania, bojlery do instalacji, centralnego
ogrzewania, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, grzejniki na podczerwień, panele grzewcze na podczerwień, obiegowe ogrzewacze wody, kotły gazowe
do ogrzewania wody, urządzenia do ogrzewania wnętrz
za pomocą ciepłej wody [do celów przemysłowych], ładowanie akumulatorów do pojazdów.
(210) 516311
(220) 2020 07 22
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ZAJĄC
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(210) 516314
(220) 2020 07 22
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) NIEDŹWIEDŹ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 516320
(220) 2020 07 22
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BIAŁY GOŁĄB
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 516327
(220) 2020 07 22
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) CZARNA CZAPLA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

Nr ZT39/2020

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, 35 pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe.
516384
(220) 2020 07 24
BIMPROQR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIMproQr

(210)
(731)

(210) 516328
(220) 2020 07 22
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) CHART POLSKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 516330
(220) 2020 07 22
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) WIEWIÓRKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 516331
(220) 2020 07 22
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) KSIĄŻE DMOWSKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 516333
(220) 2020 07 22
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ŻURAW I CZAPLA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
516345
(220) 2020 07 23
AMER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMER-POL
(210)
(731)

(531) 01.01.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi importowo-eksportowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

516352
(220) 2020 07 23
GRINCHAK ANDRIY WARSAW SAINTS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
WARSAW SAINTS

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, administrowanie
sprzedażą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, udostępnianie analiz sprzedaży, usługi zarządzania
sprzedażą, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, usługi handlu detalicznego w zakresie
materiałów budowlanych, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, wyceny
handlowe, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, gromadzenie proponowanych ofert w przetargach,
pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością handlową, usługi zarządzania zapasami, zarządzanie
programami lojalnościowymi, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie
zarządzania inwentarzem części i komponentów świadczone na rzecz wytwórców i dostawców, usługi zarządzania
łańcuchem dostaw, pozyskiwanie i dostarczanie informacji
statystycznych i cenowych dotyczących handlu i działalności gospodarczej, dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, doradztwo
w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, usługi w zakresie porównywania cen, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom
wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców.
(210) 516388
(220) 2020 07 23
(731) WARGALA JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT39/2020
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(540) AIR DANCE academy

(531) 27.05.01, 29.01.14, 27.05.24, 02.07.02, 02.07.16, 02.07.23
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, programy komputerowe do pobrania, programy
komputerowe nagrane, urządzania do nauczania, 35 promowanie towarów i usług w formie sponsorowanych wydarzeń
sportowych, usługi marketingowe, usługi menadżerskie dla
sportowców, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania: reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
typu „płać za kliknięcie”, zapewnienie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 dostarczenie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dystrybucja filmów, prowadzenie
filmów, innych niż reklamowe, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nauczania indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, przekazywanie know-how
[szkolenia], usługi rozrywkowe, usługi trenera osobistego
[trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne],
licencjonowanie własności intelektualnej.
516409
(220) 2020 07 24
DOMENA MĄCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DONSOL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08, 01.15.15
(510), (511) 1 sypkie i płynne preparaty chemiczne, środki
przeznaczone do odladzania powierzchni i ochrony przeciwgołoledziowej, środki regulujące stężenie płynów zawieszonych w powietrzu, środki pochłaniające wilgoć.
(210)
(731)
(540)
(540)

516415
(220) 2020 07 25
SOCHA ŁUKASZ PH SOCHA, Zgierz
(znak słowno-graficzny)
Alle Hybryda

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.09.25, 26.13.25
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów:
produkty toaletowe, kosmetyki, ozdoby do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji i zdobienia paznokci,
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sztuczne paznokcie, kleje do paznokci, lakiery do paznokci,
odżywki do paznokci, środki do usuwania lakierów do paznokci, preparaty do ścierania i polerowania paznokci, preparaty i żele do pielęgnacji i utwardzania paznokci, emulsje
i preparaty do wzmacniania paznokci, kremy do rak i paznokci, kremy i odżywki do pielęgnacji skóry dłoni i paznokci,
podkłady do lakierów do paznokci, lakiery nawierzchniowe
do paznokci, brokat do paznokci, sztuczne paznokcie, pędzle
do stylizacji paznokci, kleje do mocowania sztucznych paznokci, narzędzia do obcinania i polerowania paznokci oraz
wycinania skórek, preparaty do dezynfekcji skóry, lampy LED
kosmetyczne.
516416
(220) 2020 07 25
JUST PAUL JUSZCZYK GRUPIŃSKA OLECHOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JUST PAUL
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, akcesoria na szyję, apaszki [chustki], bermudy, bielizna, bezrękawniki, bielizna [część garderoby], bielizna damska, bielizna damska typu body, bielizna
dla kobiet, bielizna osobista, bikini, blezery, bliźniaki [odzież],
bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, body [bielizna], bolerka, chinosy, chustki [apaszki], chusty na głowę,
chusty noszone na ramionach, chusty pareo, damska bielizna, damskie koszule nocne, damskie luźne topy, damskie
sukienki na uroczystości, daszki jako nakrycia głowy, długa
bielizna, długie kimona (nagagi), długie kurtki, długie luźne
halki, długie luźne stroje, długie szale damskie, dolne części
ubrań [odzież], dzianina [odzież], dżinsy, eleganckie spodnie,
fulary [artykuły odzieżowe], garnitury damskie, garnitury męskie, garnitury w sportowym stylu, garnitury wieczorowe,
garnitury wizytowe, golfy, gorset, grube płaszcze, halki [bielizna], halki [odzież], jednoczęściowa bielizna damska [body
połączone z rajstopami], jednoczęściowe piżamy, jedwabne
krawaty, kamizelki, kąpielowe kostiumy, kaszmirowe szale, kimona, kolanówki, kombinezony [odzież], komplety koszulek
i spodenek, kostiumy, kostiumy dla kobiet, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla
mężczyzn i kobiet, kostiumy ze spódnicą, koszule, koszule
codzienne, koszule do garniturów, koszule do spania, koszule
eleganckie, koszule nocne, koszulki z krótkim rękawem, krótkie haleczki na ramiączkach, krótkie spodnie, krótkie płaszcze
do kimon (haori), kurtki, kurtki bluzy, kurtki dżinsowe, kurtki
futrzane, kurtki jako odzież sportowa, kurtki [odzież], kurtki
wierzchnie, kurtki zamszowe, legginsy, letnie ubranka dla
dzieci, luźne sukienki o prostym kroju, luźne sukienki ciążowe, maski na oczy do spania, minispódniczki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, narzutki na ramiona, odzież codzienna, odzież damska, odzież do biegania,
odzież do spania, odzież dziana, odzież dziewczęca, odzież
dżinsowa, odzież futrzana, odzież gotowa, odzież jedwabna,
odzież kaszmirowa, odzież lniana, odzież męska, odzież męska, damska i dziecięca, odzież haftowana, odzież modelująca, odzież sportowa, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic
do golfa], odzież taneczna, odzież tkana, odzież wierzchnia
dla pań, okrycia wierzchnie [odzież], okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, parea, paski, paski materiałowe [odzież],
paski [odzież], paski skórzane [odzież], paski tekstylne, paski
wykonane z imitacji skóry, paski z materiału, pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy do wyszczuplania talii,
pasy wyszczuplające [gorsety], płaszcze, płaszcze plażowe,
płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze sportowe, płaszcze
wieczorowe, podkolanówki, podkoszulki, podkoszulki bez
rękawów, podkoszulki z długimi rękawami, podomki, pół(210)
(731)
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golfy, poncza, pulowery, rajstopy, pumpy, rękawiczki, rękawiczki jako odzież, skarpetki, spodenki, spódnica-spodnie,
spódnice, spódnice golfowe, spódnice plisowane, spódnico-spodenki, spódnico-spodnie, spódniczki baletowe, spodnie,
spodnie capri, spodnie [nieformalne], spodniumy [kostiumy
ze spodniami dla kobiet], stroje dla druhen, stroje do chrztu,
stroje jednoczęściowe, sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, sukienki damskie, sukienki druhen, suknie balowe,
suknie koktajlowe, suknie ślubne, suknie wieczorowe, swetry,
swetry bez rękawów, swetry marynarskie, swetry [odzież],
swetry rozpinane, swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, swetry
z półgolfem, szale i chusty na głowę, szale i etole, szale [tylko
z trykotu], szaliki jedwabne, szaliki [odzież], szlafroki, szerokie
koszule wierzchnie, szorty, szorty [odzież], t-shirty z krótkim
rękawem, topy bez ramiączek, topy [odzież], trencze, tuniki,
ubrania codzienne, wygodne luźne spodnie, woalki, welony
[odzież], żakiety z dzianiny, zestawy typu „bliźniak” [odzież],
odzież wieczorowa, 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego w odniesieniu do odzieży, dodatków odzieżowych
i akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży świadczone
on-line w zakresie artykułów odzieżowych i akcesoriów
odzieżowych, administrowanie sprzedażą, administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, promocja sprzedaży, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, usługi w zakresie tworzenia marki.
516417
(220) 2020 07 25
JUST PAUL JUSZCZYK GRUPIŃSKA OLECHOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUST PAUL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, akcesoria na szyję, apaszki
[chustki], bermudy, bielizna, bezrękawniki, bielizna [część
garderoby], bielizna damska, bielizna damska typu body,
bielizna dla kobiet, bielizna osobista, bikini, blezery, bliźniaki [odzież], bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, body [bielizna], bolerka, chinosy, chustki [apaszki], chusty na głowę, chusty noszone na ramionach, chusty pareo,
damska bielizna, damskie koszule nocne, damskie luźne
topy, damskie sukienki na uroczystości, daszki jako nakrycia
głowy, długa bielizna, długie kimona (nagagi), długie kurtki,
długie luźne halki, długie luźne stroje, długie szale damskie, dolne części ubrań [odzież], dzianina [odzież], dżinsy,
eleganckie spodnie, fulary [artykuły odzieżowe], garnitury
damskie, garnitury męskie, garnitury w sportowym stylu,
garnitury wieczorowe, garnitury wizytowe, golfy, gorset,
grube płaszcze, halki [bielizna], halki [odzież], jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami], jednoczęściowe piżamy, jedwabne krawaty, kamizelki, kąpielowe
kostiumy, kaszmirowe szale, kimona, kolanówki, kombi-
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nezony [odzież], komplety koszulek i spodenek, kostiumy,
kostiumy dla kobiet, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet,
kostiumy ze spódnicą, koszule, koszule codzienne, koszule
do garniturów, koszule do spania, koszule eleganckie, koszule nocne, koszulki z krótkim rękawem, krótkie haleczki
na ramiączkach, krótkie spodnie, krótkie płaszcze do kimon
(haori), kurtki, kurtki bluzy, kurtki dżinsowe, kurtki futrzane,
kurtki jako odzież sportowa, kurtki [odzież], kurtki wierzchnie, kurtki zamszowe, legginsy, letnie ubranka dla dzieci,
luźne sukienki o prostym kroju, luźne sukienki ciążowe,
maski na oczy do spania, minispódniczki, męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, narzutki na ramiona, odzież codzienna, odzież damska, odzież do biegania,
odzież do spania, odzież dziana, odzież dziewczęca, odzież
dżinsowa, odzież futrzana, odzież gotowa, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież lniana, odzież męska, odzież
męska, damska i dziecięca, odzież haftowana, odzież modelująca, odzież sportowa, odzież sportowa [z wyjątkiem
rękawic do golfa], odzież taneczna, odzież tkana, odzież
wierzchnia dla pań, okrycia wierzchnie [odzież], okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, parea, paski, paski materiałowe [odzież], paski [odzież], paski skórzane [odzież], paski
tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, paski z materiału,
pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy do wyszczuplania talii, pasy wyszczuplające [gorsety], płaszcze,
płaszcze plażowe, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze
sportowe, płaszcze wieczorowe, podkolanówki, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki z długimi rękawami, podomki, półgolfy, poncza, pulowery, rajstopy, pumpy, rękawiczki, rękawiczki jako odzież, skarpetki, spodenki,
spódnica-spodnie, spódnice, spódnice golfowe, spódnice
plisowane, spódnico-spodenki, spódnico-spodnie, spódniczki baletowe, spodnie, spodnie capri, spodnie [nieformalne], spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet],
stroje dla druhen, stroje do chrztu, stroje jednoczęściowe,
sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki damskie, sukienki druhen, suknie balowe, suknie koktajlowe,
suknie ślubne, suknie wieczorowe, swetry, swetry bez rękawów, swetry marynarskie, swetry [odzież], swetry rozpinane, swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, swetry
z okrągłym wykończeniem przy szyi, swetry z półgolfem,
szale i chusty na głowę, szale i etole, szale [tylko z trykotu], szaliki jedwabne, szaliki [odzież], szlafroki, szerokie koszule wierzchnie, szorty, szorty [odzież], T-shirty z krótkim
rękawem, topy bez ramiączek, topy [odzież], trencze, tuniki, ubrania codzienne, wygodne luźne spodnie, woalki,
welony [odzież], żakiety z dzianiny, zestawy typu „bliźniak”
[odzież], odzież wieczorowa, 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego w odniesieniu do odzieży, dodatków
odzieżowych i akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych i akcesoriów odzieżowych, administrowanie sprzedażą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży
odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, promocja sprzedaży, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi w zakresie tworzenia marki.
(210)
(731)

516418
(220) 2020 07 25
JUST PAUL JUSZCZYK GRUPIŃSKA OLECHOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUST PAUL privé

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, akcesoria na szyję, apaszki [chustki], bermudy, bielizna, bezrękawniki, bielizna [część garderoby], bielizna damska, bielizna damska typu body, bielizna
dla kobiet, bielizna osobista, bikini, blezery, bliźniaki [odzież],
bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, body [bielizna], bolerka, chinosy, chustki [apaszki], chusty na głowę,
chusty noszone na ramionach, chusty pareo, damska bielizna, damskie koszule nocne, damskie luźne topy, damskie
sukienki na uroczystości, daszki jako nakrycia głowy, długa
bielizna, długie kimona (nagagi), długie kurtki, długie luźne
halki, długie luźne stroje, długie szale damskie, dolne części
ubrań [odzież], dzianina [odzież], dżinsy, eleganckie spodnie,
fulary [artykuły odzieżowe], garnitury damskie, garnitury
męskie, garnitury w sportowym stylu, garnitury wieczorowe,
garnitury wizytowe, golfy, gorset, grube płaszcze, halki [bielizna], halki [odzież], jednoczęściowa bielizna damska [body
połączone z rajstopami], jednoczęściowe piżamy, jedwabne
krawaty, kamizelki, kąpielowe kostiumy, kaszmirowe szale,
kimona, kolanówki, kombinezony [odzież], komplety koszulek i spodenek, kostiumy, kostiumy dla kobiet, kostiumy
kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, kostiumy ze spódnicą, koszule,
koszule codzienne, koszule do garniturów, koszule do spania, koszule eleganckie, koszule nocne, koszulki z krótkim
rękawem, krótkie haleczki na ramiączkach, krótkie spodnie,
krótkie płaszcze do kimon (haori), kurtki, kurtki bluzy, kurtki dżinsowe, kurtki futrzane, kurtki jako odzież sportowa,
kurtki [odzież], kurtki wierzchnie, kurtki zamszowe, legginsy, letnie ubranka dla dzieci, luźne sukienki o prostym kroju,
luźne sukienki ciążowe, maski na oczy do spania, minispódniczki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, narzutki na ramiona, odzież codzienna, odzież damska,
odzież do biegania, odzież do spania, odzież dziana, odzież
dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież futrzana, odzież gotowa, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież lniana,
odzież męska, odzież męska, damska i dziecięca, odzież
haftowana, odzież modelująca, odzież sportowa, odzież
sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież taneczna,
odzież tkana, odzież wierzchnia dla pań, okrycia wierzchnie
[odzież], okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, parea,
paski, paski materiałowe [odzież], paski [odzież], paski skórzane [odzież], paski tekstylne, paski wykonane z imitacji
skóry, paski z materiału, pasy do przechowywania pieniędzy
[odzież], pasy do wyszczuplania talii, pasy wyszczuplające
[gorsety], płaszcze, płaszcze plażowe, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze sportowe, płaszcze wieczorowe, podkolanówki, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
z długimi rękawami, podomki, półgolfy, poncza, pulowery,
rajstopy, pumpy, rękawiczki, rękawiczki jako odzież, skarpetki, spodenki, spódnica-spodnie, spódnice, spódnice
golfowe, spódnice plisowane, spódnico-spodenki, spódni-
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co-spodnie, spódniczki baletowe, spodnie, spodnie capri,
spodnie [nieformalne], spodniumy [kostiumy ze spodniami
dla kobiet], stroje dla druhen, stroje do chrztu, stroje jednoczęściowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę,
sukienki damskie, sukienki druhen, suknie balowe, suknie
koktajlowe, suknie ślubne, suknie wieczorowe, swetry, swetry bez rękawów, swetry marynarskie, swetry [odzież], swetry rozpinane, swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem,
swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, swetry z półgolfem, szale i chusty na głowę, szale i etole, szale [tylko
z trykotu], szaliki jedwabne, szaliki [odzież], szlafroki, szerokie
koszule wierzchnie, szorty, szorty [odzież], T-shirty z krótkim
rękawem, topy bez ramiączek, topy [odzież], trencze, tuniki,
ubrania codzienne, wygodne luźne spodnie, woalki, welony
[odzież], żakiety z dzianiny, zestawy typu „bliźniak” [odzież],
odzież wieczorowa, 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego w odniesieniu do odzieży, dodatków odzieżowych
i akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży świadczone
on-line w zakresie artykułów odzieżowych i akcesoriów
odzieżowych, administrowanie sprzedażą, administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, promocja sprzedaży, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, usługi w zakresie tworzenia marki.
(210) 516419
(220) 2020 07 25
(731) DOWNAR MARIUSZ, Lubiatów
(540) (znak słowny)
(540) totosport
(510), (511) 9 magnesy do wymazywania danych, magnesy
na lodówkę, magnesy na lodówki, urządzenia do rozmagnesowywania głowic, audiowizualne urządzenia dydaktyczne
[do nauczania], elektroniczne symulatory sportowe do treningu, elektroniczne symulatory sportowe do treningu
[sprzęt komputerowy i sprzęt do nauczania na bazie oprogramowania], elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, roboty edukacyjne, symulatory, urządzenia do nauczania, urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, urządzenia i przyrządy naukowe, zestawy naukowe dla dzieci
w postaci urządzeń dydaktycznych, czujniki, urządzenia
do monitoringu wizualnego, sterowniki programowalne, rejestratory danych, sprzęt do zapisu danych, urządzenia
do nagrywania, urządzenia do analizy obrazów, multimedialne systemy nawigacji GPS do pojazdów, sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, urządzenia
i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrządy do astronomii,
kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, sprzęt do komunikacji,
automaty biletowe, kalkulatory, komputery i sprzęt komputerowy, terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy,
urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, analizatory obrazów, czytniki kart pamięci, czytniki kodów kreskowych, czytniki pasków magnetycznych, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], dekodery kodów kreskowych, elektroniczne
analizatory kolorów, elektroniczne generatory liczb, elektroniczne kalkulatory na biurko, elektroniczne procesory tekstu,
elektroniczne systemy kontrolne, elektroniczne tłumacze
kieszonkowe, elektroniczne urządzenia do programowania,
elektroniczne urządzenia do sprawdzania poprawnej pisowni, elektroniczne urządzenia do przeliczania walut, elektro-
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niczne urządzenia kodujące, elektryczne urządzenia programujące, elektryczne tłumacze kieszonkowe, enkodery liniowe, głośniki inteligentne, karty USB, kodery obsługiwane
głosowo, magnetofony, maszyny księgujące, napędy [stacje]
dysków optycznych, peryferyjne urządzenia komputerowe,
procesory danych, przyrządy do analizowania zdjęć, przyrządy do rachunkowości, przyrządy matematyczne, skanery
[urządzenia do przetwarzania danych], sprzęt do obróbki
tekstu, sprzęt do przetwarzania danych, sprzęt peryferyjny
do komputerów, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej,
stabilizatory obrazu, syntezatory obrazów, systemy przetwarzania danych, tablety graficzne [digitizery], terminale danych, terminale do przetwarzania danych, terminale kodów
kreskowych, terminale wprowadzania danych, terminale wyprowadzania danych, urządzenia do cyfryzacji sygnałów audio, urządzenia do fakturowania, urządzenia do konwersji
danych, urządzenia do odczytywania voucherów, urządzenia do przechowywania programów komputerowych, urządzenia do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym,
urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rozpoznawania znaków,
urządzenia do sprawdzania pisowni, urządzenia do tłumaczenia języków obcych, urządzenia do weryfikacji znaków,
urządzenia do wymiany danych, urządzenia elektroniczne
do przetwarzania danych, urządzenia komputerowe do magazynowania danych, urządzenia PDA, wokodery, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia do kopiowania, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, cyfrowe skanery wejścia i wyjścia, cyfrowe urządzenia do przetwarzania sygnałów głosowych, czujniki dotykowe pojemnościowo-projekcyjne, czytniki etykiet [dekodery], czytniki
RFID [wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej],
dekodery, elektroniczne urządzenia szyfrujące, etui na telefony komórkowe, generatory daty i czasu, klawiatury, kodery,
konwertery cyfrowo-analogowe, monitory do noszenia
na ciele lub w ubraniach, terminale multimedialne, urządzenia do kodowania danych, urządzenia i przyrządy multimedialne, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, znaczniki RFID [wykorzystujące technologię identyfikacji
radiowej], urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 16 afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, materiały drukowane, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, druki, 28 akcesoria do pływania, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, gry planszowe i urządzenia do hazardu, odzież i obuwie sportowe,
35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów
na reklamy, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, administrowanie dotyczące
marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamowych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja
public relations, agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza
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odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy,
analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie reklamy, badanie
rynku, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych on-line, działalność reklamowa, w szczególności
w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako
strony internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych
do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja,
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing
cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing finansowy, marketing imprez i wydarzeń, marketing handlowy [inny
niż sprzedaż], marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług
na rzecz innych, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, modelki i modele
do celów reklamowych i promocji sprzedaży, negocjowanie
kontraktów reklamowych, obsługa marketingowa obrotu
nieruchomościami, ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, oceny szacunkowe do celów
marketingowych, oferowanie próbek produktów, ogłoszenia
drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie działań reklamowych w kinach, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie
funduszy na cele dobroczynne, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, organizowanie targów
i wystaw, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie
tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, plakaty reklamowe (rozlepianie -), planowanie strategii
marketingowych, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie,
produkcja filmów reklamowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi infor-
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macyjne dla konsumentów, 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, tłumaczenia, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia językowe,
usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, administrowanie
loteriami na rzecz osób trzecich, administrowanie [organizacja] grą w pokera, kasyna, losowanie nagród [loterie], organizowanie loterii, bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów
na wyścigi konne], usługi hazardowe on-line, zakłady konne,
zakłady, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze
i grami hazardowymi, wyścigi psów, usługi w zakresie zakładów sportowych, usługi w zakresie zakładów sportowych
on-line, usługi w zakresie zakładów piłkarskich, usługi w zakresie notowań wyników sportowych, usługi w zakresie informacji o grach hazardowych, usługi w zakresie gry w pokera, usługi w zakresie giełdy zakładów, usługi w zakresie bingo,
usługi świadczone przez kasyna, usługi sal bingo, usługi organizowania zakładów, usługi loterii, usługi kasyn on-line,
usługi informacyjne dotyczące wyścigów, udzielanie informacji związanych z końmi wyścigowymi, udzielanie informacji związanych z wyścigami, udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu kasyn, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn
[gry hazardowe], udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, prowadzenie wyścigów konnych, prowadzenie loterii
na rzecz osób trzecich, prowadzenie loterii, prowadzenie gier
losowych dla wielu graczy, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, parki i miasteczka rozrywki i tematyczne,
zoo i muzea, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi
w zakresie gier wideo, usługi w zakresie przedstawień
na żywo, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami
dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, administrowanie [organizacja] teleturniejami, administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, administrowanie [organizacja] usługami
w zakresie gier, akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, akredytacja kompetencji zawodowych, akredytacja
usług edukacyjnych, biura rezerwacji w zakresie rozrywki,
centra rozrywki, doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie
informacji dotyczących książek, dostarczanie rozrywki drogą
radiową, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki,
dyskoteki, dystrybucja filmów, fankluby, gry losowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, komponowanie muzyki dla osób trzecich, konkursy muzyczne, nauczanie i szkolenia, nauczanie
indywidualne, obozy rekreacyjne, organizacja aktywności
edukacyjnych na obozach letnich, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja webinariów, organizowanie gier
z udziałem publiczności, organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie konkursów, organizowanie zajęć rekreacyjnych, pisanie piosenek, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja teleturniejów telewizyjnych, prowadzenie dyskotek, przygotowywanie tekstów do publikacji, rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi organizatora), rozrywka, rozrywka interaktywna, rozrywka on-line,
rozrywka podczas przerw w trakcie imprez sportowych,
świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, udostępnianie
muzyki cyfrowej z Internetu, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie rozrywki wideo za pomocą
strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków elektronicznych, usługi gier, usłu-
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gi informacji o rozrywce, usługi radia internetowego w zakresie rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe związane z automatami do gry, usługi rozrywkowe związane z kwizami, usługi rozrywkowe związane z konkursami, usługi
sportowe i kulturalne, usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, usługi w zakresie rekreacji, zapewnianie gier, zapewnianie rozrywki on-line, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, aktualizowanie
stron internetowych dla osób trzecich, analizy komputerowe, badania dotyczące przetwarzania danych, usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(210) 516420
(220) 2020 07 25
(731) DOWNAR MARIUSZ, Lubiatów
(540) (znak słowny)
(540) intertoto
(510), (511) 9 magnesy do wymazywania danych, magnesy
na lodówkę, magnesy na lodówki, urządzenia do rozmagnesowywania głowic, audiowizualne urządzenia dydaktyczne
[do nauczania], elektroniczne symulatory sportowe do treningu, elektroniczne symulatory sportowe do treningu
[sprzęt komputerowy i sprzęt do nauczania na bazie oprogramowania], elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, roboty edukacyjne, symulatory, urządzenia
do nauczania, urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, urządzenia
i przyrządy naukowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci
urządzeń dydaktycznych, czujniki, urządzenia do monitoringu wizualnego, sterowniki programowalne, rejestratory danych, sprzęt do zapisu danych, urządzenia do nagrywania,
urządzenia do analizy obrazów, multimedialne systemy nawigacji GPS do pojazdów, sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, urządzenia i przyrządy do fizyki,
urządzenia i przyrządy do astronomii, kable do przewodzenia
sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, sprzęt do komunikacji, automaty biletowe, kalkulatory, komputery i sprzęt komputerowy, terminale płatnicze,
bankomaty i liczarki pieniędzy, urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, analizatory obrazów, czytniki kart pamięci, czytniki kodów kreskowych, czytniki pasków magnetycznych, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], dekodery kodów kreskowych, elektroniczne analizatory kolorów, elektroniczne
generatory liczb, elektroniczne kalkulatory na biurko, elektroniczne procesory tekstu, elektroniczne systemy kontrolne,
elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elektroniczne urządzenia do programowania, elektroniczne urządzenia do sprawdzania poprawnej pisowni, elektroniczne urządzenia do przeliczania walut, elektroniczne urządzenia kodujące, elektryczne urządzenia programujące, elektryczne tłumacze kieszonkowe, enkodery liniowe, głośniki inteligentne, karty USB, kodery obsługiwane głosowo, magnetofony, maszyny księgujące, napędy [stacje] dysków optycznych, peryferyjne urządzenia komputerowe, procesory danych, przyrządy do analizowania zdjęć, przyrządy do rachunkowości, przyrządy matematyczne, skanery [urządzenia do przetwarzania danych],
sprzęt do obróbki tekstu, sprzęt do przetwarzania danych,
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sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, stabilizatory obrazu, syntezatory obrazów,
systemy przetwarzania danych, tablety graficzne [digitizery],
terminale danych, terminale do przetwarzania danych, terminale kodów kreskowych, terminale wprowadzania danych,
terminale wyprowadzania danych, urządzenia do cyfryzacji
sygnałów audio, urządzenia do fakturowania, urządzenia
do konwersji danych, urządzenia do odczytywania voucherów, urządzenia do przechowywania programów komputerowych, urządzenia do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rozpoznawania znaków, urządzenia do sprawdzania pisowni, urządzenia
do tłumaczenia języków obcych, urządzenia do weryfikacji
znaków, urządzenia do wymiany danych, urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych, urządzenia komputerowe
do magazynowania danych, urządzenia PDA, wokodery, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia do kopiowania, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, cyfrowe skanery wejścia i wyjścia, cyfrowe urządzenia do przetwarzania sygnałów głosowych, czujniki dotykowe pojemnościowo-projekcyjne, czytniki etykiet [dekodery], czytniki RFID
[wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej], dekodery, elektroniczne urządzenia szyfrujące, etui na telefony komórkowe, generatory daty i czasu, klawiatury, kodery, konwertery cyfrowo-analogowe, monitory do noszenia na ciele
lub w ubraniach, terminale multimedialne, urządzenia do kodowania danych, urządzenia i przyrządy multimedialne, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, znaczniki
RFID [wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej],
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, 16 afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, 28 akcesoria do pływania, artykuły
i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, gry planszowe
i urządzenia do hazardu, odzież i obuwie sportowe, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, oferowanie i wynajem przestrzeni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, usługi
organizowania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamowych, administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży
towarów i usług dla osób trzecich, administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja public relations, agencje
reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, analizy odbioru reklamy, analizy
w zakresie reklamy, badanie rynku, dokonywanie uzgodnień
w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, dostarczanie informacji na temat rekla-
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my, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych on-line, działalność reklamowa,
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych
z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing finansowy, marketing imprez i wydarzeń, marketing handlowy
[inny niż sprzedaż], marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług
na rzecz innych, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, modelki i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, negocjowanie kontraktów reklamowych, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, ocena skutków wywieranych przez działania
reklamowe na odbiorców, oceny szacunkowe do celów marketingowych, oferowanie próbek produktów, ogłoszenia
drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii
marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii
promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie działań reklamowych w kinach, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez
marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie
losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie
losowania nagród w celach reklamowych, organizowanie
promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy
na cele dobroczynne, organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych
i promocyjnych, rozlepianie plakatów reklamowych, planowanie strategii marketingowych, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja filmów reklamowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, tłumaczenia, usługi rezerwacji
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia językowe,
usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, administrowanie [organizacja]
grą w pokera, kasyna, losowanie nagród [loterie], organizowanie loterii, bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów na wyścigi konne], usługi hazardowe on-line, zakłady konne, zakłady, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami
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hazardowymi, wyścigi psów, usługi w zakresie zakładów
sportowych, usługi w zakresie zakładów sportowych on-line,
usługi w zakresie zakładów piłkarskich, usługi w zakresie notowań wyników sportowych, usługi w zakresie informacji
o grach hazardowych, usługi w zakresie gry w pokera, usługi
w zakresie giełdy zakładów, usługi w zakresie bingo, usługi
świadczone przez kasyna, usługi sal bingo, usługi organizowania zakładów, usługi loterii, usługi kasyn on-line, usługi informacyjne dotyczące wyścigów, udzielanie informacji związanych z końmi wyścigowymi, udzielanie informacji związanych z wyścigami, udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn
i do gier hazardowych, udostępnianie obiektów i sprzętu kasyn, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, prowadzenie wyścigów konnych, prowadzenie loterii na rzecz osób
trzecich, prowadzenie loterii, prowadzenie gier losowych dla
wielu graczy, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi w zakresie gier wideo,
usługi w zakresie przedstawień na żywo, usługi wynajmu
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki,
sportu i kultury, administrowanie [organizacja] teleturniejami,
administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, akredytacja
[certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, akredytacja kompetencji zawodowych, akredytacja usług edukacyjnych, biura rezerwacji w zakresie rozrywki, centra rozrywki, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dostarczanie informacji dotyczących książek, dostarczanie rozrywki drogą radiową, dostarczanie rozrywki
w postaci nagranej muzyki, dyskoteki, dystrybucja filmów,
fankluby, gry losowe, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja
o wypoczynku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, komponowanie muzyki dla osób trzecich, konkursy muzyczne, nauczanie i szkolenia, nauczanie indywidualne, obozy rekreacyjne, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich,
organizacja imprez rozrywkowych, organizacja webinariów,
organizowanie gier z udziałem publiczności, organizowanie
i prowadzenie loterii, organizowanie konkursów, organizowanie zajęć rekreacyjnych, pisanie piosenek, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja teleturniejów telewizyjnych, prowadzenie dyskotek, przygotowywanie tekstów
do publikacji, rezerwowanie osobistości sportu na imprezy
(usługi organizatora), rozrywka, rozrywka interaktywna, rozrywka on-line, rozrywka podczas przerw w trakcie imprez
sportowych, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci,
udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony Internetowej, udzielanie informacji
dotyczących rozrywki za pomocą środków elektronicznych,
usługi gier, usługi informacji o rozrywce, usługi radia Internetowego w zakresie rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe związane z automatami do gry, usługi rozrywkowe
związane z kwizami, usługi rozrywkowe związane z konkursami, usługi sportowe i kulturalne, usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, usługi w zakresie rekreacji, zapewnianie gier,
zapewnianie rozrywki on-line, urządzanie i prowadzenie gier
losowych, loterii i zakładów wzajemnych z wyłączeniem gier
liczbowych, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi
projektowania, doradztwo, konsultacje i informacja w zakre-
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sie technologii informacyjnych, hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, usługi
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania
danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, wypożyczanie sprzętu
i urządzeń komputerowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, analizy komputerowe, badania dotyczące przetwarzania danych, usługi w zakresie technologii
informacyjnych.
(210) 516421
(220) 2020 07 25
(731) ADAMEK FILIP, Koło
(540) (znak słowny)
(540) b-wave
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy zawarte w tej klasie, odzież, nakrycia głowy, obuwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

516433
(220) 2020 07 24
COPIK ROMAN, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
kajakomania.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.08, 18.03.01
(510), (511) 39 transport, organizowanie i przeprowadzanie
wypraw kajakiem, 41 organizacja i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych.
516439
(220) 2020 07 27
DĘBOWSKI ŁUKASZ POLSKA PŁYTA/POLSKA
MUZYKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) p Polska Płyta Polska Muzyka

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 16.01.16
(510), (511) 9 elektroniczne nośniki danych, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, muzyka, filmy i inne rodzaje
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, urządzenia i nośniki do przechowywania
danych, 38 zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznego
rynku [portalu] w sieciach komputerowych, zapewnianie
dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu
do stron z muzyką cyfrową w Internecie, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie.
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516442
(220) 2020 07 27
DUDEK TOMASZ TD-ELECTRONICS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TD ELECTRONICS
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(540) NG Nowa Gala CERAMIKA

(531)

(531) 01.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do pomiaru i monitorowania
promieniowania jonizującego alfa, beta, gamma oraz podczerwieni w środowisku, laboratoriach i przemyśle, oprogramowanie urządzeń i systemów pomiarowych, 37 usługi
serwisowe i konserwacyjne sprzętu pomiarowego, kalibracja
urządzeń pomiarowych, 42 usługi badań środowiskowych
w zakresie promieniowania jonizującego alfa, beta, gamma
oraz podczerwieni, 45 usługi zdalnego monitoringu promieniowania jonizującego alfa, beta, gamma.
516443
(220) 2020 07 27
INTERJAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
(540) (znak słowny)
(540) ORIGINO
(510), (511) 29 suszone warzywa, 30 przyprawy, przetworzone zioła, suszone zioła, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących towarów: suszone warzywa, przyprawy, przetworzone zioła, suszone zioła.

26.11.12, 26.04.07, 26.04.18, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 19 płytki niemetalowe dla budownictwa, oblicowania i okładziny niemetalowe, płytki ceramiczne, płytki ceramiczne
dla budownictwa stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków,
płytki ceramiczne okładzinowe, płytki ceramiczne mozaikowe,
płytki ceramiczne w postaci listew dekoracyjnych, glazurowane
płytki ceramiczne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne
płytki ścienne, ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, płytki ceramiczne do podłóg i okładzin, płytki z gliny, płytki podłogowe z terakoty.
516453
(220) 2020 07 27
GPMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osielsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gpmm

(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 516450
(220) 2020 07 26
(731) PAWLIK AGATA AGATA, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) MYV OGE
(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej z artykułami odzieżowymi, nakryciami
głowy, obuwiem, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej artykułów odzieżowych, nakryć głowy, obuwia.
(210)
(731)
(540)
(540)

516451
(220) 2020 07 26
PAWLIK AGATA AGATA, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
my oge

(531) 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemikalia czyszczące, substancje chemiczne do czyszczenia dla budownictwa, substancje chemiczne
czyszczące nieutwardzoną piankę lub kleje poliuretanowe, kleje do użytku w przemyśle budowlanym, kleje do wykańczania
i gruntowania, kleje w sprayu, kleje do gumy do użytku w przemyśle budowlanym, kleje z tworzyw sztucznych do użytku w przemyśle budowlanym, kleje polimerowe, zwłaszcza
do użytku w przemyśle budowlanym, 2 farby gruntowe, mieszanki gruntujące, preparaty gruntujące z tworzyw sztucznych,
w tym w postaci farby, 6 drobne metalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, wsporniki metalowe dla budownictwa, 17 pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych, materiały
izolacyjne z tworzyw sztucznych, folia z tworzyw sztucznych
do celów izolacyjnych, arkusze izolacyjne, taśmy izolacyjne,
taśmy uszczelniające, masy i szczeliwa uszczelniające, masy
uszczelniająco-klejące, w tym na bazie butylu, niemetalowe
taśmy uszczelniające do okien i drzwi, produkty z tworzyw
sztucznych w formie profili [półobrobione], materiały z tworzyw
sztucznych w formie profili [półprodukty], profile uszczelniające
niemetalowe, materiały termoizolacyjne, materiały do izolacji
termicznej z tworzyw sztucznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 17.02.01
(510), (511) 25 bielizna osobista, bluzki, koszule, kurtki, nakrycia głowy, odzież, obuwie, paski, płaszcze, rękawiczki,
skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, T-shirty,
żakiety.
(210) 516452
(220) 2020 07 27
(731) CERAMIKA NOWA GALA SPÓŁKA AKCYJNA, Końskie
(540) (znak słowno-graficzny)

516455
(220) 2020 07 27
Gothals Limited, Nikozja, CY
(znak słowno-graficzny)
Si ... sinsay
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(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki, produkty perfumeryjne, środki odświeżające powietrze
[zapachowe], mydła, olejki eteryczne, antyperspiranty, błyszczyki do ust, kosmetyki do makijażu, kremy kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe potpourri, olejki do celów kosmetycznych, pomadki do ust, płyny po goleniu, preparaty
do demakijażu, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, preparaty toaletowe, sztuczne paznokcie, woda perfumowana.
516488
(220) 2020 07 27
PROLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SNOVITAL
(510), (511) 20 meble sypialniane, szafki do sypialni, łóżka,
pościel, materace, poduszki, poduszki ozdobne, poduszki
dekoracyjne, poduszki z wypełnieniem, materace łóżkowe,
materace sprężynowe, materace piankowe, 25 maski na oczy
spania.

(210)
(731)

(210) 516490
(220) 2020 07 27
(731) SIWEK ROBERT ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mieszko
(510), (511) 9 komiksy do pobrania, (muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach), 16 komiksy, komiksy [książki],
(materiały drukowane), 41 udostępnianie komiksów on-line,
nie do pobrania, udostępnianie on-line komiksów i powieści
graficznych nie do pobrania.
516523
(220) 2020 07 28
WATOMAT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Watomat - czysta oszczędność

(210)
(731)

(531)

26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 35 udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, gromadzenie danych [dla osób
trzecich], kompilacja danych dla osób trzecich, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji,
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla
osób trzecich, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich],
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób
trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych
za pośrednictwem Internetu, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
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średnictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi porównywania cen, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie witryny internetowej w światowej
sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą
oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji,
komputerowe usługi składania zamówień on-line, usługi
międzynarodowej agencji importowo-eksportowej, wynajem powierzchni reklamowej w mediach komunikacyjnych, usługi reklamowe dla osób trzecich, usługi handlu
on-line w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny
on-line z tym związane, udostępnianie bazy danych lub
katalogu informacji na temat oferty produktów innych
firm w celu pomocy i umożliwienia handlu elektronicznego odbywającego się na rynku elektronicznym nabywcom i sprzedawcom towarów i/lub usług w światowej
sieci komputerowej, doradztwo biznesowe, rozpowszechnianie informacji handlowych, gospodarczych, 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
on-line, nie do pobrania, do wspomagania inwestycji, sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz
osób trzecich, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię,
profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, projektowanie i opracowywanie
sieci dystrybucji energii, projektowanie i opracowywanie
systemów do wytwarzania energii regeneracyjnej, prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych,
związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii,
udostępnianie danych technologicznych na temat innowacji mających na uwadze ochronę środowiska, udzielanie porad technicznych związanych ze środkami oszczędności energii, usługi doradcze dotyczące zużycia energii,
usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną,
zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich,
projektowanie, udoskonalanie, implementacja oprogramowania komputerowego i rozwiązań internetowych,
uaktualnianie i instalacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, usługi pomocy
technicznej, projektowanie, tworzenie, hosting, zarządzanie, konserwacja stron internetowych dla osób trzecich,
projektowanie i udoskonalanie systemów płatności elektronicznych oraz przetwarzania elektronicznego transferu
funduszy, projektowanie i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników on-line, projektowanie i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych, projektowanie, zarządzanie i monitorowanie stron serwisów społecznościowych
bazujących na Internecie, informacja, doradztwo i konsultacje
dotyczące wyżej wymienionych usług.
(210) 516539
(220) 2020 07 28
(731) SŁOCZYŃSKI ŁUKASZ MOTOKRAFT, Łęczyca
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) brt MOtO BEST RIDE TECHNOLOGY

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 kaski ochronne, kaski na motocykle, okulary
motocyklowe, okulary gogle, gogle motocyklowe, 12 pojazdy, urządzenia do poruszania po lądzie, w powietrzu lub
w wodzie, pojazdy mechaniczne, motocykle, skutery, quady,
rowery, części, akcesoria do pojazdów, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, odzież automobilistów, rękawice, odzież motocyklowa, 35 sprzedaż w salonach, sklepach, hurtowniach
oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa,
katalogowa następujących towarów: kaski ochronne, kaski
na motocykle, okulary motocyklowe, okulary gogle, gogle
motocyklowe, pojazdy, urządzenia do poruszania po lądzie,
w powietrzu lub w wodzie, pojazdy mechaniczne, motocykle, skutery, quady, rowery, części, akcesoria do pojazdów,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież automobilistów, rękawice, odzież motocyklowa, reklama, promocja sprzedaży.
516560
(220) 2020 07 29
KOŚNIKOWSKI ADAM FREELANCE CONTRACTOR,
Iłowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Crimson snake workshop

(210)
(731)

(531) 03.11.01, 03.11.24, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 wyroby stolarskie, meble, numery domów
nieświecące, niemetalowe, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, 28 gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, gry planszowe, gry towarzyskie, urządzenia do gier, 40 frezowanie, grawerowanie, drukowanie
3D, kowalstwo, obróbka drewna, obróbka metali, odlewanie
metali, składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, trasowanie laserem.
516561
(220) 2020 07 29
LIBERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIBERATOR H-D WARSAW POLAND
(210)
(731)

Nr ZT39/2020

(531) 27.05.01, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.18, 01.01.01, 01.01.10
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów, części i akcesoriów do pojazdów, w tym za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
odzieży i obuwia, w tym za pośrednictwem Internetu, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, części i akcesoriów do motocykli, odzieży i obuwia dla motocyklistów, gadżetów i upominków kolekcjonerskich, w tym za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie zawodów i turniejów, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów o charakterze
edukacyjnym, kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym,
usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie prowadzenia
pojazdów, konserwacji i naprawy pojazdów, organizowanie
wyścigów i rajdów motocyklowych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych.
516565
(220) 2020 07 29
LOS MEJORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LOS MEJORES
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, agencje reklamowe, administrowanie
konkursami w celach reklamowych, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych,
dostarczanie informacji na temat reklamy, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, działalność reklamowa, w szczególności
w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, negocjowanie kontraktów reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, opracowywanie i realizacja
planów i koncepcji medialnych i reklamowych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, ocena skutków wywieranych
przez działania reklamowe na odbiorców, organizowanie
imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja materiałów reklamowych i reklam,
produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja nagrań
dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań
wideo do celów reklamowych, produkcja reklam, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, projektowanie
broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie
ulotek reklamowych, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, przygotowanie i rozmieszczanie
reklam, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, przygotowywanie
materiałów reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie reklam dla osób trzecich,
przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie
ulotek reklamowych, publikacja reklam, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych
on-line, reklama i marketing, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklama typu
(210)
(731)
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„płać za kliknięcie”, reklama w Internecie dla osób trzecich,
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, reklamy on-line, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam poprzez
Internet, rozwijanie koncepcji reklamowych, świadczenie
usług w zakresie reklamy komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych, usługi doradcze dotyczące reklamy,
usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe i promocyjne [publicity],
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi
reklamowe, promocyjne i public relations.
516593
(220) 2020 07 30
PIEKUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) Polskie Bułki Cenne – Boratynka
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, pieczywo, pieczywo
świeże, pieczywo mrożone, bułki, bułka tarta, bułeczki
słodkie.

(210)
(731)

516595
(220) 2020 07 30
PIEKUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) Polskie Bułki Cenne – Talarka
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, pieczywo, pieczywo
świeże, pieczywo mrożone, bułki, bułka tarta, bułeczki
słodkie.
(210)
(731)

516596
(220) 2020 07 30
PIEKUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) Polskie Bułki Cenne – Dukatka
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, pieczywo, pieczywo
świeże, pieczywo mrożone, bułki, bułka tarta, bułeczki
słodkie.
(210)
(731)

516597
(220) 2020 07 30
PIEKUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) Polskie Bułki Cenne – Denarka
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, pieczywo, pieczywo
świeże, pieczywo mrożone, bułki, bułka tarta, bułeczki
słodkie.

(210)
(731)

516634
(220) 2020 07 31
ABC KUCHNI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suchy las
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.24, 26.01.01, 26.01.17,
26.01.18
(510), (511) 41 organizacja i obsługa przyjęć, organizowanie
i obsługa przyjęć okolicznościowych, spotkań biznesowych
i imprez rozrywkowych, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów
w celach rekreacyjnych, prowadzenie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach biznesowych,
organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach handlowych, organizowanie zjazdów
w celach szkoleniowych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacje dotyczące działalności kulturalnej, organizowanie spektakli rozrywkowych, organizowanie wystaw
w celach edukacyjnych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie
wystaw w celach rozrywkowych, organizacja imprez sportowych, organizowanie społecznych imprez sportowych
i kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, wynajem sprzętu audiowizualnego, 43 usługi gastronomiczne, usługi w zakresie działalności gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów i innych zakładów gastronomicznych oferujących
przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania
w żywność na zamówienie, także za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line, usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach, kawiarniach
i restauracjach stałych i sezonowych, wykonywanie potraw
i dań na zamówienie, catering, usługi związane z przygotowywaniem dań na zamówienie i dostarczaniem ich do odbiorców zewnętrznych, usługi kateringowe, prowadzenie
restauracji, prowadzenie okolicznościowych imprez kulinarnych, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego
żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie przygotowania
żywności, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kawiarnia, lodziarnie, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje],
organizowanie bankietów, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi
bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi kawiarni,
usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, udostępnianie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy,
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udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie
obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje.
516638
(220) 2020 07 31
WALABI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) walabi

(210)
(731)

(531)

03.05.15, 03.05.24, 26.03.04, 26.04.01, 26.04.11, 26.04.15,
26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 20 meble szafy i szafki, komody, skrzynie, kontenery meblowe, regały, łóżka, biurka, półki, stoły, stoliki i stoliki
nocne, krzesła, fotele, meble tapicerowane zabudowy meblowe, meble do kuchni, meble do hoteli, restauracji, biur
i lokali użytkowych, gotowe elementy mebli, części, osprzęt
i akcesoria do mebli zawarte w tej klasie, materace, 35 agencje importowo-eksportowe, pośrednictwo handlowe, usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących
towarów: mebli, gotowych elementów mebli, części, osprzętu
i akcesoriów do mebli, materiałów i elementów wyposażenia
wnętrz, usługi marketingowe oraz prezentacja towarów poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne
środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz
zakupu na odległość w odniesieniu do powyższych towarów, usługi w zakresie reklamy, organizowanie, prowadzenie
i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, aukcji publicznych, reklama z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej,
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie i wypożyczanie materiałów reklamowych, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych i/lub reklamowych, 42 usługi w zakresie
projektowania mebli i wnętrz, usługi architektów wnętrz.
516641
(220) 2020 07 31
PIEKUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PRZYSTANEK PIEKUŚ

(210)
(731)

Nr ZT39/2020

(531) 24.17.02, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 kawiarnie, piekarnie, cukiernie, lodziarnie, pizzerie, jadłodajnie, restauracje, świadczenie usług gastronomicznych, w tym catering oraz bary i budki szybkiej obsługi,
usługi restauracji, bufetów w ramach klasy, usługi sprzedaży
potraw na wynos (take-away), zapewnianie posiłków i obsługi na konferencjach i imprezach towarzyskich, oferowanie,
pośrednictwo i zapewnianie usług wyżywienia.
(210)
(731)
(540)
(540)

516669
(220) 2020 08 03
PRZEGOŃ JACEK, Wysocko Wielkie
(znak słowno-graficzny)
wenteo

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż
wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: metalowe
akcesoria i części do urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych, chłodniczych
i odpylających, metalowe elementy instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych, chłodniczych i odpylających, metalowe przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, metalowe: przewody giętkie i elastyczne, rury,
kanały, kanały wentylacyjne, kształtki, przepustnice, czerpnie
i wyrzutnie dachowe, filtry i obudowy filtrów, króćce, tłumiki, zawory nawiewne i wyciągowe, podstawy dachowe, akcesoria kominowe, klapy przeciwpożarowe, klapy dymowe,
skrzynki rozprężne, nawiewniki, anemostaty, kratki, zawory,
dysze, obejmy, opaski, opaski zaciskowe, elementy kotwiące,
pręty gwintowane, kształtowniki, kształtowniki do instalacji
wentylacyjnych, profile, narożniki, kolana, trójniki, redukcje,
zaślepki, sztucery, nyple, mufy, mechanizmy przepustnic,
budowlane materiały metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, bramy metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe
dla budownictwa, dachówki metalowe, dachy i daszki metalowe, drzwi, futryny i okna metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, nadproża metalowe, ogrodzenia metalowe,
schody metalowe, słupy i kominy metalowe, urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne, grzewcze, sanitarne, chłodnicze,
odpylające, urządzenia do oświetlania, wytwarzania pary,
suszenia, zaopatrzenia w wodę, wentylatory, klimatyzatory,
agregaty wentylacyjne, wywietrzaki, kurtyny powietrzne,
pompy ciepła, zawory powietrzne, nagrzewnice powietrza,
aparaty grzewczo-wentylacyjne, regulatory, zestawy rozruchowe do instalacji klimatyzacyjnych, centrale rekuperacyjne, kolektory słoneczne, materiały uszczelniające, pakuły,
materiały izolacyjne, uszczelki do instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, taśmy izolacyjne, izolacje techniczne
z tworzyw sztucznych, rury giętkie niemetalowe, przewody
niemetalowe do wentylacji, klimatyzacji, kanalizacji, ogrzewania, wody, rury drenażowe niemetalowe, rury spustowe,
rury sztywne niemetalowe, balustrady, belki metalowe,
beton, betonowe elementy budowlane, boazerie, bramy
niemetalowe, drewno budowlane, konstrukcje budowlane
niemetalowe, szkło, płyty niemetalowe, cegła, dachówka,
drzwi, futryny i okna niemetalowe, rury giętkie niemetalowe,
przewody niemetalowe do wentylacji, klimatyzacji, kanalizacji, ogrzewania, wody, rury drenażowe niemetalowe, rury
spustowe, rury sztywne niemetalowe, materiały budowlane
niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, urządzenia
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, panele fotowoltaiczne, elementy konstrukcyjne paneli fotowol-
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taicznych, inwertery elektryczne, falowniki fotowoltaiczne,
złącza elektryczne, przewody elektryczne, liczniki, liczniki
energii elektrycznej, urządzenia do magazynowania energii
elektrycznej, magazyny energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje ładowania samochodów
elektrycznych, usługi w zakresie promocji towarów, usługi
marketingowe, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe
towary, organizowanie i współudział w targach, wystawach
i pokazach w celach handlowych lub reklamowych informacja handlowa.
(210)
(731)
(540)
(540)

516670
(220) 2020 08 03
PRZEGOŃ JACEK, Wysocko Wielkie
(znak słowno-graficzny)
w
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przewody niemetalowe do wentylacji, klimatyzacji, kanalizacji, ogrzewania, wody, rury drenażowe niemetalowe, rury
spustowe, rury sztywne niemetalowe, materiały budowlane
niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, urządzenia
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, panele fotowoltaiczne, elementy konstrukcyjne paneli fotowoltaicznych, inwertery elektryczne, falowniki fotowoltaiczne,
złącza elektryczne, przewody elektryczne, liczniki, liczniki
energii elektrycznej, urządzenia do magazynowania energii
elektrycznej, magazyny energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje ładowania samochodów
elektrycznych, usługi w zakresie promocji towarów, usługi
marketingowe, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe
towary, organizowanie i współudział w targach, wystawach
i pokazach w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa.
(210) 516671
(220) 2020 08 03
(731) PRZEGOŃ JACEK, Wysocko Wielkie
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 27.05.21
(510), (511) 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż
wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: metalowe
akcesoria i części do urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych, chłodniczych
i odpylających, metalowe elementy instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych, chłodniczych i odpylających, metalowe przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, metalowe: przewody giętkie i elastyczne, rury,
kanały, kanały wentylacyjne, kształtki, przepustnice, czerpnie
i wyrzutnie dachowe, filtry i obudowy filtrów, króćce, tłumiki, zawory nawiewne i wyciągowe, podstawy dachowe, akcesoria kominowe, klapy przeciwpożarowe, klapy dymowe,
skrzynki rozprężne, nawiewniki, anemostaty, kratki, zawory,
dysze, obejmy, opaski, opaski zaciskowe, elementy kotwiące,
pręty gwintowane, kształtowniki, kształtowniki do instalacji
wentylacyjnych, profile, narożniki, kolana, trójniki, redukcje,
zaślepki, sztucery, nyple, mufy, mechanizmy przepustnic,
budowlane materiały metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, bramy metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe
dla budownictwa, dachówki metalowe, dachy i daszki metalowe, drzwi, futryny i okna metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, nadproża metalowe, ogrodzenia metalowe,
schody metalowe, słupy i kominy metalowe, urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne, grzewcze, sanitarne, chłodnicze,
odpylające, urządzenia do oświetlania, wytwarzania pary,
suszenia, zaopatrzenia w wodę, wentylatory, klimatyzatory,
agregaty wentylacyjne, wywietrzaki, kurtyny powietrzne,
pompy ciepła, zawory powietrzne, nagrzewnice powietrza,
aparaty grzewczo-wentylacyjne, regulatory, zestawy rozruchowe do instalacji klimatyzacyjnych, centrale rekuperacyjne, kolektory słoneczne, materiały uszczelniające, pakuły,
materiały izolacyjne, uszczelki do instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, taśmy izolacyjne, izolacje techniczne
z tworzyw sztucznych, rury giętkie niemetalowe, przewody
niemetalowe do wentylacji, klimatyzacji, kanalizacji, ogrzewania, wody, rury drenażowe niemetalowe, rury spustowe,
rury sztywne niemetalowe, balustrady, belki metalowe,
beton, betonowe elementy budowlane, boazerie, bramy
niemetalowe, drewno budowlane, konstrukcje budowlane
niemetalowe, szkło, płyty niemetalowe, cegła, dachówka,
drzwi, futryny i okna niemetalowe, rury giętkie niemetalowe,

(531) 26.13.25
(510), (511) 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: metalowe akcesoria
i części do urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych, chłodniczych i odpylających,
metalowe elementy instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych, chłodniczych i odpylających,
metalowe przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, metalowe:
przewody giętkie i elastyczne, rury, kanały, kanały wentylacyjne, kształtki, przepustnice, czerpnie i wyrzutnie dachowe, filtry
i obudowy filtrów, króćce, tłumiki, zawory nawiewne i wyciągowe, podstawy dachowe, akcesoria kominowe, klapy przeciwpożarowe, klapy dymowe, skrzynki rozprężne, nawiewniki,
anemostaty, kratki, zawory, dysze, obejmy, opaski, opaski zaciskowe, elementy kotwiące, pręty gwintowane, kształtowniki,
kształtowniki do instalacji wentylacyjnych, profile, narożniki,
kolana, trójniki, redukcje, zaślepki, sztucery, nyple, mufy, mechanizmy przepustnic, budowlane materiały metalowe, przenośne
konstrukcje metalowe, bramy metalowe, metalowe materiały
zbrojeniowe dla budownictwa, dachówki metalowe, dachy
i daszki metalowe, drzwi, futryny i okna metalowe, materiały
konstrukcyjne metalowe, nadproża metalowe, ogrodzenia metalowe, schody metalowe, słupy i kominy metalowe, urządzenia
klimatyzacyjne, wentylacyjne, grzewcze, sanitarne, chłodnicze,
odpylające, urządzenia do oświetlania, wytwarzania pary, suszenia, zaopatrzenia w wodę, wentylatory, klimatyzatory, agregaty
wentylacyjne, wywietrzaki, kurtyny powietrzne, pompy ciepła,
zawory powietrzne, nagrzewnice powietrza, aparaty grzewczo-wentylacyjne, regulatory, zestawy rozruchowe do instalacji
klimatyzacyjnych, centrale rekuperacyjne, kolektory słoneczne,
materiały uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, uszczelki
do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, taśmy izolacyjne, izolacje techniczne z tworzyw sztucznych, rury giętkie nie-
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metalowe, przewody niemetalowe do wentylacji, klimatyzacji,
kanalizacji, ogrzewania, wody, rury drenażowe niemetalowe,
rury spustowe, rury sztywne niemetalowe, balustrady, belki
metalowe, beton, betonowe elementy budowlane, boazerie,
bramy niemetalowe, drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, szkło, płyty niemetalowe, cegła, dachówka,
drzwi, futryny i okna niemetalowe, rury giętkie niemetalowe,
przewody niemetalowe do wentylacji, klimatyzacji, kanalizacji,
ogrzewania, wody, rury drenażowe niemetalowe, rury spustowe, rury sztywne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, panele fotowoltaiczne, elementy konstrukcyjne paneli fotowoltaicznych, inwertery
elektryczne, falowniki fotowoltaiczne, złącza elektryczne, przewody elektryczne, liczniki, liczniki energii elektrycznej, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, magazyny energii
elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje
ładowania samochodów elektrycznych, usługi w zakresie promocji towarów, usługi marketingowe, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie i współudział w targach,
wystawach i pokazach w celach handlowych lub reklamowych,
informacja handlowa.
516673
(220) 2020 07 31
PRIVATE CORPORATE CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pccpoland

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], 16 publikacje
drukowane, prospekty, materiały drukowane, biuletyny informacyjne, broszury, 35 badania biznesowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama
pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, rozwijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi marketingowe, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, outsourcing
[doradztwo biznesowe], 36 doradztwo w sprawach finansowych, usługi badań dotyczących finansów, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, transmisja podcastów, transmisja
wideo na żądanie, usługi telekonferencyjne, usługi w zakresie
wideokonferencji, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie
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know-how [szkolenia], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, 45 badania prawne, usługi monitorowania
prawnego, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych.
516677
(220) 2020 07 31
ROCHACKA-SFEIR NATALIA MINOU CASHMERE,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINOU Cashmere

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.13, 26.11.01
(510), (511) 24 koce, dzianiny, tkaniny, 25 odzież: szale, szaliki, chusty, rękawiczki, czapki, swetry, dresy, spodnie, spódnice, płaszcze, bluzy.
516678
(220) 2020 07 31
ROCHACKA-SFEIR NATALIA MINOU CASHMERE,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MINOU Cashmere
(510), (511) 24 koce, dzianiny, tkaniny, 25 odzież: szale, szaliki, chusty, rękawiczki, czapki, swetry, dresy, spodnie, spódnice, płaszcze, bluzy.
(210)
(731)

516686
(220) 2020 07 31
ROCHACKA-SFEIR NATALIA MINOU CASHMERE,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINOU Cashmere

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 24 koce, dzianiny, tkaniny, 25 odzież: szale, szaliki, chusty, rękawiczki, czapki, swetry, dresy, spodnie, spódnice, płaszcze, bluzy.
(210)
(731)
(540)
(540)

516688
(220) 2020 08 03
ADAMCZYK JAN FPHU ADAMS, Dalekie
(znak słowno-graficzny)
ADAMS FASHION af

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.
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(210) 516689
(220) 2020 08 03
(731) KOŚCIELNIAK MICHAŁ VIRAZON, Jarocin
(540) (znak słowny)
(540) FRAXIMOSIA
(510), (511) 11 lampy biurkowe, lampy elektryczne, lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lampy
elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy LED, lampy
oświetleniowe, lampy podłogowe, lampy ścienne, lampy
stojące, lampy stołowe, lampy wiszące, stojące lampy, sufitowe lampy wiszące, stojące lampy papierowe [andon],
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, abażury, abażury
do lamp, abażury do lamp stołowych, abażury do źródeł
światła, stelaże do abażurów, żyrandole, elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne instalacje oświetleniowe
do wnętrz, elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, elektryczne urządzenia
oświetlenia dekoracyjnego, elementy oświetleniowe, kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], lampy do celów oświetleniowych, lampy (urządzenia oświetleniowe),
oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, oprawy oświetleniowe LED, oprawy
oświetleniowe sufitowe, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie elektryczne, oświetlenie kopułowe do mebli, oświetlenie ścienne, oświetlenie sufitowe, 20 meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, konstrukcje drewniane
łóżka, łóżka, łóżka drewniane, łóżka dziecięce, poduszki,
poduszki dekoracyjne, poduszki ozdobne, ramy do łóżek,
wezgłowia do łóżek, poduszki (obicia), drewniane ramy
do obrazów, wieszaki do ubrań [meble], barki [meble], barki przenośne [meble], barki ruchome [meble], biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka do celów biurowych,
biurka i stoły, biurka modułowe [meble], biurka z regulacją
wysokości, blaty [części mebli], blaty na szafki, blaty stołowe, blaty wierzchnie do szafek, bufety ruchome [meble],
cokoły [meble], dekoracyjne panele drewniane [meble],
dopasowane pokrowce na meble, drewniane półki i stojaki [meble], drzwi do mebli, drzwi do szaf, drzwi do szafek,
duże wyściełane fotele, ekrany [meble], ekrany działowe
w formie mebli, elementy dzielące przestrzeń [meble], fotele, fotele biurowe, fotele bujane, garderoby, kanapy, kanapy rozkładane, kartoteki [meble], komody, komody [meble], komody ścienne, komplety mebli do salonu, konsole,
komputerowe stanowiska pracy [meble], konsole [meble],
kontuary [stoły], kontuary [meble], kozły [stojaki meblowe], kredensy [meble], kredensy, toaletki, komody, krzesła,
krzesła biurowe, ławki, kwietniki [meble], ławy [meble],
meble, meble biurowe, meble biurowe metalowe, meble
drewniane, półki [meble], pufy [meble], regały [meble],
skrzynie [meble], sofy, stoliki, stoliki kawowe, stoliki nocne, stoły, stoły biurowe, stoły (blaty -), stoły [meble], szafki,
szafki [meble], szafy [meble], taborety, toaletki [meble], witryny, wózki [meble], zagłówki [meble], meble metalowe,
meble ogrodowe, wyroby stolarskie, lustra [meble], meble
tapicerowane, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa, przez Internet i wysyłkowa następujących towarów: mebli, mebli
tapicerowanych, mebli domowych, biurowych i ogrodowych, mebli wypoczynkowych, wyrobów stolarstwa meblowego, mebli i akcesoriów meblowych wyposażenia
domu, lamp i oświetlenia.
(210) 516690
(220) 2020 08 03
(731) BRACH WOJCIECH, Polanowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich.
(210) 516692
(220) 2020 08 03
(731) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) everberg
(510), (511) 9 urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia ochronne [zapobiegające wypadkom
lub zranieniom], urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia i przyrządy do ratownictwa, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 18 torby alpinistyczne, plecaki dla alpinistów, 22 liny, liny wspinaczkowe, taśmy i pasy,
niemetalowe pasy do transportu ładunków, pasy mocujące,
inne niż metalowe, namioty, worki, torby [worki] do celów
transportowych, sieci, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 uprząż wspinaczkowa, konstrukcje wspinaczkowe [wyposażenie placów zabaw].
(210) 516693
(220) 2020 08 03
(731) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) tiverberg
(510), (511) 9 urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia ochronne [zapobiegające wypadkom
lub zranieniom], urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia i przyrządy do ratownictwa, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 18 torby alpinistyczne, plecaki dla alpinistów, 22 liny, liny wspinaczkowe, taśmy i pasy,
niemetalowe pasy do transportu ładunków, pasy mocujące,
inne niż metalowe, namioty, worki, torby [worki] do celów
transportowych, sieci, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 uprząż wspinaczkowa, konstrukcje wspinaczkowe [wyposażenie placów zabaw].
(210) 516694
(220) 2020 08 03
(731) SYSKA PIOTR, Dąbrowa
(540) (znak słowny)
(540) ODYSSEY
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie sal konferencyjnych,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne, usługi kateringowe, usługi hotelowe, 44 usługi spa, higiena i pielęgnacja urody, usługi kosmetyczne, masaże, usługi
terapeutyczne, rehabilitacja fizyczna, usługi saun.
516697
(220) 2020 08 04
BROM BARTŁOMIEJ, WÓJCIK PATRYK OMD B. BROM,
P. WÓJCIK SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) OH MY DOG

(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary,
bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie
napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi restauracji fast-food, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi w zakresie
barów szybkiej obsługi, usługi restauracji szybkiej obsługi.
516698
(220) 2020 08 04
BISZOF BARBARA, BISZOF TOMASZ, BISZOF MARCIN,
ŻABA AGNIESZKA PAMO SPÓŁKA CYWILNA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rubin
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 ręczniki, ręczniki frotte, duże ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręczniki łazienkowe, ręczniki kuchenne, materiał ręcznikowy, ręczniki do twarzy, ręczniki do rąk, ręczniki
dla dzieci, tekstylne ręczniki do twarzy, tekstylne ręczniki
do ćwiczeń, tekstylne ręczniki kuchenne, ręczniki wykonane
z materiałów tekstylnych, ręczniki tekstylne do suszenia włosów, ręczniki tekstylne sprzedawane w kompletach, tkaniny
tekstylne do użytku w produkcji ręczników, materiały tekstylne w belach do produkcji ręczników, 35 usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej w zakresie ręczników.
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516740
(220) 2020 08 04
KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pikutkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Symfonia
(210)
(731)

(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 farby w postaci elastycznych powłok do fasad,
farby wewnętrzne, farby zewnętrzne, 19 beton, budowlane elementy z betonu, cement gotowy do użycia do celów budowlanych, cementowe pokrycia ochronne, elementy budowlane
prefabrykowane (niemetalowe -), elementy budowlane (niemetalowe -) w postaci płyt, elementy budowlane z imitacji drewna, fugi, gips [materiał budowlany], gotowa mieszanka suchej
zaprawy murarskiej, gotowa zaprawa, gotowe betonowe elementy budowlane, kruszywo, materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane (nie z metalu), materiały budowlane
na bazie wapna, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały cementujące, materiały podłogowe (niemetalowe -), mieszanka zaprawy murarskiej, mieszanki cementowe,
mieszanki do obrzutek tynkowych do celów konstrukcyjnych,
minerały do użytku w budownictwie, niemetalowe części konstrukcyjne do celów budowlanych, niemetalowe budowlane
elementy fasadowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, okładzina tynkowa,
okładziny tynkowe, panele betonowe, piasek budowlany, piasek do użytku w budownictwie, podłogi betonowe, powłoki bitumiczne do użytku w budownictwie, preparaty cementujące,
tynk, tynk gipsowy, tynk wykończeniowy wykonany z kolorowej sztucznej żywicy.
(210) 516748
(220) 2020 08 04
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD., Londyn, GB
(552) (znak znak stanowiący deseń)
(540)

(531) 29.01.12, 25.01.25
(571) opis znaku: Znak stanowi graficzne odzwierciedlenie,
przedstawionego na pomarańczowym tle, zwielokrotnionego elementu graficznego obejmującego napis w języku
arabskim, umieszczony wewnątrz tego elementu. zgodnie
z zasadami transliteracji ww. napis w języku arabskim brzmi
„AlMaddah” i stanowi nazwisko arabskiego przedsiębiorcy.
Wykaz kolorów: tło (pomarańczowe), zwielokrotniony element graficzny (jasnopomarańczowy).
(510), (511) 30 słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki
[cukierki], krówka [cukierek], wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, batony, guma do żucia, syropy, polewy.
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516756
(220) 2020 08 04
EXPERTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EG
(210)
(731)
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i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
516802
(220) 2020 08 05
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) EKOMIAŁ PGG
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie,
z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych i węgla
dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi
hurtowni i składu opału w zakresie oferowania węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, usługi transportowe.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 42 usługi w zakresie projektowania, przeglądy
budowlane (kontrola budowlana), opinie, ekspertyzy i analizy budowlane, sporządzanie dokumentacji (lub jej elementów) projektowo - kosztorysowej (w tym projektów budowlanych, projektów wykonawczych) dotyczącej obiektów
budowlanych, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wykonywanie nadzoru inwestorskiego.
516778
(220) 2020 08 04
GFC COMPLEX SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SKROPAK
(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.04, 26.04.15, 27.05.01,
29.01.03
(510), (511) 22 materiały opakowaniowe [amortyzujące,
wypełniające] nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub
kartonu, biodegradowalne materiały opakowaniowe, biodegradowalne piankowe formy do wypełniania opakowań,
biodegradowalne wypełnienia do opakowań, materiały opakowaniowe ze skrobi, piankowe formy do wypełnienia opakowań ze skrobi, wypełnienia do opakowań ze skrobi.
(210) 516796
(220) 2020 08 05
(731) MONTOYA MARK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TUTORINGO
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe związane
z edukacją dzieci, 41 edukacja, edukacja językowa, edukacja
[nauczanie], edukacja on-line z komputerowej bazy danych
lub za pomocą Internetu czy ekstranetów.
516801
(220) 2020 08 05
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) MIAŁ PGG
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
(210)
(731)

516803
(220) 2020 08 05
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) GROSZEK PGG
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie,
z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych i węgla
dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi
hurtowni i składu opału w zakresie oferowania węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, usługi transportowe.
(210)
(731)

516805
(220) 2020 08 05
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) ORZECH PGG
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)

112

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

516806
(220) 2020 08 05
NAU BROKER UBZPIECZENIOWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NNW Rodzina Razem
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe.
(210)
(731)

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

516807
(220) 2020 08 05
WÓJCIK JAKUB CIBIDEX, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
VONZZY

Nr ZT39/2020

ne i gazowane, aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe
gazowane napoje na bazie soków owocowych.
516817
(220) 2020 08 05
ECOCARBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ecocarbo

(210)
(731)

(531)

(531) 20.05.25, 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczna żywność
przystosowana do użytku weterynaryjnego, konopie indyjskie do celów leczniczych, herbata lecznicza, suplementy
diety dla ludzi, 31 surowe produkty rolne, nasiona (ziarna),
surowe produkty ogrodnicze, surowe produkty leśne, rośliny
suszone, rośliny konopi, kwiaty suszone, nasiona, naturalne
rośliny i kwiaty, 34 bibułki papierosowe.
516808
(220) 2020 08 05
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK PGG
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)

516811
(220) 2020 08 05
BOREK DRINKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borek Stary
(540) (znak słowny)
(540) BOREK DRINKS
(510), (511) 30 napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub
czekolady], 32 woda [napoje], woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda kokosowa jako napój, woda
mineralna [napoje], woda mineralizowana [napoje], bezalkoholowe napoje gazowane, wody gazowane, wody mineral(210)
(731)

04.05.03, 04.05.21, 07.01.08, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył
węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, brykiety węgla, koks,
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu węgla kamiennego, brykietów i paliw kopalnych oraz
ich pochodnych, działalność w zakresie reklamy, promocji,
marketingu i zarządzania, działalność handlowa polegająca
na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą
w zakresie węgla, brykietów i paliw kopalnych, gromadzenie w jednym miejscu towarów w celach eksploatacyjnych
i sprzedaży, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki zwłaszcza worki.
516820
(220) 2020 08 06
JOUHRI MAGDALENA EMBM SOLUTIONS,
Jaroszowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELIKSIR MAROKA
(210)
(731)

(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
organiczne, kosmetyki w formie olejków, olejki naturalne
do celów kosmetycznych.
516821
(220) 2020 08 06
SALAMON MACIEJ MS SYSTEMATIC - MACIEJ
SALAMON, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Fast Fade Barber
(510), (511) 44 fryzjerstwo, salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, fryzjerstwo męskie, męskie salony fryzjerskie, usługi salonów fryzjerskich, usługi męskich salonów fryzjerskich.
(210)
(731)

Nr ZT39/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 516825
(220) 2020 08 05
(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Amsterdam, NL
(540) (znak słowny)
(540) THINBAN
(510), (511) 5 leki przeciwzakrzepowe.

(210)
(731)
(540)
(540)
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516830
(220) 2020 08 06
STADRYNIAK GRZEGORZ PROMODE, Opole
(znak słowno-graficzny)
BAHARI

516826
(220) 2020 08 05
CHAŁUBIEC WIOLETTA GRUPA VLEX,
Miasteczko Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APART K2

(210)
(731)

(531) 18.04.01, 18.04.02, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 12 jachty.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.01.01, 03.04.07, 06.01.02, 25.01.06
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne w tym prowadzenie
barów, restauracji, moteli, pensjonatów, usługi cateringowe,
usługi hotelarskie, wynajmowanie pomieszczeń i kwater
na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

516828
(220) 2020 08 05
FUDALA WŁADYSŁAW SOUVENIR, Kraków
(znak słowno-graficzny)
PRZEDSIĘBIORCY PRACOWNICY PODATNICY 3P

(531)

01.17.11, 26.04.17, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 27.05.05,
27.05.09, 29.01.13
(510), (511) 35 polityczne badania sondażowe, usługi reklamy
politycznej, sporządzanie statystyk politycznych, rekrutacja
działaczy politycznych, rekrutacja ochotników politycznych,
36 usługi zbierania funduszy na cele polityczne, pozyskiwanie
funduszy politycznych, doradztwo w zakresie pozyskiwania
funduszy politycznych, 45 usługi polityczne, doradztwo polityczne, porady polityczne, usługi komunikacji politycznej, badania i analizy polityczne, usługi w zakresie lobbingu politycznego, organizowanie spotkań politycznych, usługi informacji
politycznych, doradztwo w zakresie kampanii politycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

516829
(220) 2020 08 06
STADRYNIAK GRZEGORZ PROMODE, Opole
(znak słowno-graficzny)
Dolce Vita

(531) 08.01.18, 26.13.25, 02.09.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 43 lodziarnie, kawiarnia.

(210) 516831
(220) 2020 08 06
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) TUR
(510), (511) 30 produkty żywnościowe niskocukrowe, takie
jak ciasteczka, słodkie bułeczki typu muffin, płatki zbożowe,
cukierki, batoniki proteinowe, produkty odżywcze, inne niż
do użytku medycznego, sosy, batony zbożowe i energetyczne, chleb, chrupiące pieczywo, ciasta, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasta wegańskie, ciasteczka, czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada mleczna,
dania na bazie ryżu, dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie ryż, chipsy na bazie zbóż, dodatki smakowe i przyprawy, ekstrakty przypraw, gotowe dania z ryżu,
gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby
piekarnicze], gotowe sosy, gotowe przekąski na bazie zbóż,
gotowe potrawy na bazie makaronu, kakao, kawa, herbata,
keczup [sos], lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
mąka, makarony, mięsne sosy, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, musy,
muesli, owsianka, pasty warzywne [sosy], pasty na bazie czekolady, pikantne sosy, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik,
przekąski wykonane z ryżu, przekąski wytwarzane z muesli,
przetwory spożywcze na bazie ziaren, przekąski na bazie
ryżu, przekąski wieloziarniste, przyprawy, ryż, słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słone sosy, sosy
owocowe, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, wafelki, zboża, gotowe potrawy na bazie ryżu, potrawy gotowe
na bazie makaronu, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie białkowych suplementów diety, dodatków
witaminowych i mineralnych, mineralnych suplementów
diety, suplementów diety zawierających enzymy, suplementów diety zawierające glukozę, suplementów diety zawierające kazeinę, napoi z dodatkami dietetycznymi, preparatów
pobudzających apetyt, preparatów witaminowych w postaci suplementów diety, proszków jako zamienników posiłków,
suplementów diety sporządzonych głównie z minerałów, suplementów diety z białkiem sojowym, sosów, dań gotowych
z suchych lub płynnych zawierających głownie ryż, dań gotowych głównie z mięsa, dań gotowych głównie z warzyw,
frużeliny owocowe, kremów spożywczych, żywności dietetycznej na bazie białka spożywczego i/lub lipidów, żywności
o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu na bazie białka
spożywczego i/lub lipidów, żywności dietetycznej z zawartością drobiu, żywności dietetycznej do celów leczniczych,
żywności dietetycznej do celów nieleczniczych, ciasteczek,
płatków zbożowych, cukierków, batoników proteinowych,
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soków, produktów odżywczych innych niż do użytku medycznego, batonów zbożowych i energetycznych, chleba,
chrupiącego pieczywa, ciast, ciast mrożonych nadziewanych
mięsem i warzywami, ciast wegańskich, ciasteczek, czekolady, czekolady bezmlecznej, czekolady mlecznej, dań na bazie ryżu, dań liofilizowanych, których głównym składnikiem
jest ryż, dań liofilizowane, których głównym składnikiem
jest makaron, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, chipsów na bazie zbóż, dodatków smakowe
i przypraw, ekstraktów przypraw, gotowych dań z ryżu, gotowych deserów [na bazie czekolady], gotowych przekąsek
na bazie zbóż, gotowych potrawy na bazie makaronu, kaka,
kawy, herbaty, kakao i namiastek tych towarów, keczupu
[sos], lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, mąki, makaronów, mięsnych sosów, muesli, owsianek,
past warzywnych [sosy], past na bazie czekolady, płatków
śniadaniowych, przetworów spożywczych na bazie ziaren,
przekąsek na bazie ryżu, przekąsek wieloziarnistych, przyprawy, ryżu, słodkich wyrobów cukierniczych, słonych sosów,
sosów owocowych, suchych i świeżych makaronów, klusek
i pierogów, wafelków, gotowych potraw na bazie ryżu, potraw gotowych na bazie makaronu.
516834
(220) 2020 08 06
ATS DRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATS drive
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 4 olej napędowy, olej łańcuchowy, oleje do samochodowych przekładni głównych, oleje do silników samochodowych, oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, oleje oczyszczone do silników, oleje samochodowe, oleje silnikowe, oleje
smarowe jako oleje hydrauliczne, oleje smarujące do silników
benzynowych, oleje do urządzeń samochodowych, oleje wysokooczyszczone do silników, preparaty do impregnacji wodoodpornej w postaci olejów do samochodowych układów
zapłonnych, samochodowe mieszanki smarujące, samochodowe smary do silników samochodowych, smar do klocków
hamulcowych, smary do podwozi, smary do pojazdów, smary do pojazdów silnikowych, smary do samochodów, smary
samochodowe, 7 silniki, układy napędowe i części maszyn
oraz urządzenia sterujące do obsługi maszyn i silników: cewki
zapłonowe do silników samochodowych, chłodnice do pojazdów, chłodnice do silników, chłodnice olejów [części silników pojazdów], cylindry do silników, cylindry silników do pojazdów, części do silników mechanicznych do pojazdów
lądowych, filtry bębnowe, filtry będące częściami silników,
filtry do silników, filtry paliwa, filtry olejowe, filtry do gorących
gazów, filtry powietrza do silników, filtry do użytku z silnikami spalinowymi wewnętrznego spalania, hamulce tarczowe
do maszyn, łańcuchy, elementy rozrządu silnika, łożyska do silników, łożyska kulkowe do silników, mechanizmy sterownicze
do maszyn i silników, mechanizmy zmiany biegów, metalowe
uszczelki silników do pojazdów, miski olejowe samochodo-
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we, napinacze pasów rozrządu do silników pojazdów lądowych, osie do maszyn, paski klinowe do silników pojazdów
lądowych, paski rozrządu do silników, regulatory do silników,
regulatory paliwa i mieszaniny parowo powietrznej będącej częściami silników spalinowych wewnętrznego spalania,
rozruszniki silników, samochodowe błotniki cylindrów, samochodowe rury wydechowe, silniki do modeli pojazdów,
sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, świece zapłonowe do silników pojazdów, świece żarowe do silników Diesla, tłumiki [części układów wydechowych], tłumiki jako części
układu wydechowego, tuleje stanowiące części silników, turbosprężarki do silników pojazdów lądowych, turbosprężarki
do silników pojazdów, 12 pojazdy i środki transportu - amortyzatory do pojazdów, alarmy do pojazdów mechanicznych,
amortyzatory zawieszenia do samochodów, automatyczne
skrzynie biegów do samochodów osobowych, cylindry hamulcowe do pojazdów, cylindry sprzęgieł do pojazdów lądowych, części konstrukcyjne do samochodów, części nadwozia
pojazdów, części pędne [inne niż pas] do pojazdów lądowych,
części wykończenia wnętrza samochodu, dźwignie zmiany
biegów do samochodów, elementy do hamulców do pojazdów, elementy konstrukcyjne karoserii pojazdów, elementy wykończeniowe do wnętrz samochodów, gałki dźwigni
zmiany biegów do pojazdów, hamulcowe części do pojazdów, hamulce do pojazdów, hamulcowe klocki do pojazdów
lądowych, klocki hamulcowe samochodów, linki hamulcowe
do pojazdów, łożyska osiowe do pojazdów lądowych, mechanizmy sprzęgła do samochodów, nadwozia pojazdów,
nadwozia samochodowe, obręcze kół do samochodów
osobowych, obręcze kół pojazdów, opony do samochodów, opony do pojazdów, osie pojazdów, osłonki łańcuchów
do pojazdów, osłony obręczy koła do samochodu, pasy bezpieczeństwa do samochodów, pedały hamulcowe do pojazdów lądowych, podkładki hamulców tarczowych do układów
hamulcowych w pojazdach, podwozia pojazdów, podwozia
samochodowe, przekładnie zmiany biegów, samochody, samochody do transportu lądowego, samochody dostawcze,
samochody hybrydowe, samochody osobowe, samochody elektryczne, samochody osobowe i części konstrukcyjne
do nich, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, sprzęgła
do pojazdów lądowych, sprężyny amortyzujące do samochodów sprężyny zamieszenia do samochodów, stabilizatory poprzeczne do pojazdów, szprychy kół pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, turbiny do pojazdów, wirniki hamulców
tarczowych do systemów hamulcowych w pojazdach, wirniki
hamulcowe do pojazdów lądowych, zaciski hamulca tarczowego do pojazdów lądowych, zawieszenia do pojazdów,
zespoły osi pojazdów, 37 naprawa samochodów, przegląd
samochodów, instalowanie wyposażenia samochodowego,
naprawa karoserii samochodowych, naprawa i konserwacja
samochodów, obsługa i naprawa samochodów, konserwacja
i naprawa pojazdów, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych,
regulacja [tuning] pojazdów, konserwacja pojazdów [silniki],
instalowanie części do pojazdów, usługi stacji naprawy pojazdów, serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, montaż (instalowanie) części do pojazdów, instalacja części zamiennych
do pojazdów, montaż (instalowanie) akcesoriów do pojazdów,
obsługa i naprawy pojazdów silnikowych, usługi w zakresie
konserwacji pojazdów silnikowych, naprawa i konserwacja
pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów
mechanicznych i części do nich.
(210)
(731)

516835
(220) 2020 08 06
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT,
Łódź
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(540) (znak słowny)
(540) Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat
(510), (511) 36 organizacja zbiórek pieniężnych, zarządzanie
finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób
trzecich, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek charytatywnych na rzecz osób trzecich, organizacja zbiórek charytatywnych, 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, przedszkola, przekazywanie know-how [szkolenia], usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej
opieki, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi
w zakresie oświaty (nauczanie), 43 żłobki dla dzieci, 44 fizjoterapia, hospicja, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska,
opieka pielęgniarska (medyczna -), ośrodki zdrowia, placówki
rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla
osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii,
usługi psychologów, terapia mowy, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
klinik medycznych, usługi medyczne, usługi telemedyczne,
usługi terapeutyczne, terapia zajęciowa i rehabilitacja, terapia psychologiczna dla małych dzieci, rehabilitacja fizyczna,
usługi opieki medycznej.
516837
(220) 2020 08 06
TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIKEY

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 11 oświetlenie rowerowe, lampy kierunkowe
do rowerów, rowerowe światełka odblaskowe, 12 rowery, części i akcesoria rowerowe zawarte w tej klasie, ramy
do rowerów, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów,
koła do rowerów, koła zębate do rowerów, korby rowerowe,
łańcuchy rowerowe, pedały do rowerów, piasty do rowerów, szprychy do rowerów, napinacze do szprych do kół,
nóżki do rowerów, obręcze kół do rowerów, dętki do rowerów, opony rowerowe, błotniki do rowerów, siodełka rowerowe, pokrycia siodełek rowerów, lusterka boczne do rowerów, pompki do rowerów, przyczepki rowerowe, dzwonki
do rowerów, bagażniki do rowerów, kosze przystosowane
do rowerów, sakwy rowerowe, ochraniacze ubrania na koła
do rowerów.
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516838
(220) 2020 08 06
TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOOSH

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 11 oświetlenie rowerowe, lampy kierunkowe
do rowerów, rowerowe światełka odblaskowe, 12 rowery, części i akcesoria rowerowe zawarte w tej klasie, ramy do rowerów, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, korby rowerowe, łańcuchy
rowerowe, pedały do rowerów, piasty do rowerów, szprychy
do rowerów, napinacze do szprych do kół, nóżki do rowerów,
obręcze kół do rowerów, dętki do rowerów, opony rowerowe,
błotniki do rowerów, siodełka rowerowe, pokrycia siodełek
rowerów, lusterka boczne do rowerów, pompki do rowerów,
przyczepki rowerowe, dzwonki do rowerów, bagażniki do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, sakwy rowerowe,
ochraniacze ubrania na koła do rowerów.
516840
(220) 2020 08 06
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT,
Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Wieloprofilowy program opieki nad wcześniakami Otulinka
(510), (511) 36 organizacja zbiórek pieniężnych, zarządzanie
finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób
trzecich, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek charytatywnych na rzecz osób trzecich, organizacja zbiórek charytatywnych, 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie loterii, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], usługi edukacyjne świadczone
przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki,
43 żłobki dla dzieci, 44 fizjoterapia, hospicja, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, opieka pielęgniarska (medyczna -), ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
porady w zakresie farmakologii, usługi psychologów, terapia
mowy, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi
medyczne, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, terapia zajęciowa i rehabilitacja, terapia psychologiczna dla małych dzieci, rehabilitacja fizyczna, usługi opieki medycznej.
(210)
(731)
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(210) 516841
(220) 2020 08 06
(731) WITULSKI MICHAŁ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)
(540)
(540)
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516846
(220) 2020 08 06
GOLLENT EDWARD, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
BLLUETHERM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.12
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do przepłukiwania grzejników, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty chemiczne do kondensacji, preparaty chłodnicze, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, inne niż do użytku
domowego, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok
osadowych, środki zmiękczające wodę, środki zmiękczające
dla celów przemysłowych, środki chemiczne dla przemysłu,
3 preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do prania chemicznego, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego,
środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego.
(531) 03.07.01, 03.07.16, 03.07.24, 18.05.08, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 41 warsztaty w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów spadochronowych, przekazywanie know-how [szkolenia] spadochronowe.
516844
(220) 2020 08 06
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OTULINKA

(210)
(731)

(531) 09.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 organizacja zbiórek pieniężnych, zarządzanie
finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób
trzecich, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek charytatywnych na rzecz osób trzecich, organizacja zbiórek charytatywnych, 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], usługi edukacyjne świadczone
przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki,
43 żłobki dla dzieci, 44 fizjoterapia, hospicja, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, opieka pielęgniarska (medyczna -), ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
porady w zakresie farmakologii, usługi psychologów, terapia
mowy, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi
medyczne, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, terapia zajęciowa i rehabilitacja, terapia psychologiczna dla małych dzieci, rehabilitacja fizyczna, usługi opieki medycznej.

516855
(220) 2020 08 06
INSTYTUT ZDROWIA SOFRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielno-Unieście
(540) (znak słowny)
(540) SOFRA TLENOTERAPIA NORMOBARYCZNA FITNESS
PŁUC
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi
w formie tlenoterapii, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi w formie tlenoterapii normobarycznej, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi z wykorzystaniem komór normobarycznych, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi
z wykorzystaniem zbiorników ciśnieniowych, terapie tlenowe, usługi sanatoryjne, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi
spa medycznych, usługi opieki medycznej świadczone przez
uzdrowiska [spa].
(210)
(731)

516865
(220) 2020 08 06
POTZ MARIA MOSAICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOSAICON
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.12
(510), (511) 37 konserwacja nieruchomości, konserwacja
mebli, konserwacja budynków, konserwacja dzieł sztuki,
konserwacja i naprawy budynków, konserwacja i odnowa
dzieł sztuki, odnowa, naprawa i konserwacja mebli, nadzór budowlany, konsultacje budowlane, usługi budowlane, naprawcze roboty budowlane, usługi doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane),
usługi generalnych wykonawców budowlanych, renowacja mebli, renowacja budynków, renowacja dzieł architektonicznych, nadzór nad renowacją budynków, remont
nieruchomości, remontowanie budynków, nadzór nad remontami budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi malowania dekoracyjnego, usługi
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w zakresie malowania i prac dekoratorskich, odnawianie
dzieł sztuki, restaurowanie dzieł sztuki, 42 projektowanie
budowlane, opracowywanie projektów budowlanych,
opracowywanie projektów technicznych do projektów
budowlanych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, projektowanie wizualne, projektowanie budynków, projektowanie konstrukcji ozdobnych, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki.
(210)
(731)
(540)
(540)

516911
(220) 2020 08 09
LEWANDOWSKI KAROL SUPERTRAMP, Świdnica
(znak słowno-graficzny)
BUSEM PRZEZ SWIAT.PL
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riałów multimedialnych on-line, publikowanie materiałów
drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, tworzenie [opracowywanie] podcastów.
(210) 516942
(220) 2020 08 10
(731) MAKAROWSKI DOMINIK MUSKOKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MUSKOKA
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa grilli gazowych,
węglowych, na pellet, akcesoriów do grillowania, wędzarni,
węgla drzewnego, pelletu, rozpałek do grilla, sosów i przypraw, oliwy z oliwek, musztardy, ketchupu, girland i innych
dekoracji ogrodowych, misek, talerzy, kubków, sztućców,
szklanek, literatek, kieliszków, kocy, poduszek dekoracyjnych,
wazonów, latarni i lampionów ogrodowych.
516955
(220) 2020 08 10
PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU I FABRYKACJI
ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH POFAM-POZNAŃ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maxima
(210)
(731)

(531) 05.01.12, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 e-booki, publikacje elektroniczne, edukacyjne materiały do pobrania, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, nagrania wideo, podcasty, podcasty
do pobrania, 16 książki, poradniki [podręczniki], materiały
drukowane, kalendarze, kalendarze ścienne, plakaty z papieru, oprawione plakaty, mapy geograficzne, ilustrowane
mapy ścienne, publikacje edukacyjne, podręczniki edukacyjne, 21 kubki, kubki podróżne, 25 odzież, odzież męska, odzież damska, odzież dziecięca, koszulki z krótkim
rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki dla dzieci, bluzki,
skarpety, 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi sprzedaży detalicznej
i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: e-booki, publikacje
elektroniczne, edukacyjne materiały do pobrania, książki
audio, książki elektroniczne do pobrania, książki, poradniki
[podręczniki], materiały drukowane, kalendarze, kalendarze ścienne, plakaty z papieru, oprawione plakaty, mapy
geograficzne, ilustrowane mapy ścienne, publikacje edukacyjne, podręczniki edukacyjne, kubki, kubki podróżne,
odzież, odzież męska, odzież damska, odzież dziecięca, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki dla
dzieci, bluzki, skarpety, 39 usługi turystyczne, planowanie
podróży, organizowanie podróży, organizowanie podróży
samochodem, planowanie trasy podróży, usługi w zakresie
rezerwacji podróży i środków transportu, usługi rezerwacji
w zakresie podróży drogą lądową, organizowanie wypraw
zagranicznych, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
i kursów [szkolenia], zapewnianie kursów instruktażowych
związanych z podróżowaniem z przyczepą kempingową,
publikowanie przewodników, map turystycznych, spisów
i wykazów miast on-line i nie do pobrania, do użytku przez
podróżnych, szkolenia edukacyjne, organizowanie i prowadzenie wykładów, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie mate-

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 zewnętrzne protezy piersi.
516964
(220) 2020 08 10
PAZERA KAROLINA PRYWATNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) PERFECT LIPS by DR KAROLINA PAZERA
(510), (511) 44 kliniki medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie
prowadzenia dokumentacji medycznej on-line, z wyjątkiem
stomatologii, elektroliza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne,
chirurgia kosmetyczna, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi
kosmetycznej pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, usługi
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych,
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny zabieg
laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków
za pomocą lasera, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi
zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek głębokich, informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów
na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała, usługi lecznicze dotyczące
usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie
krioterapii, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry,
usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, laserowe
usuwanie żylaków, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi
doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego,
zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii za pomocą światła,
gabinety pielęgnacji skóry, oferowanie terapii laserowej do le(210)
(731)
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czenia chorób, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii,
udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii,
usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi
lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej.
(210) 516983
(220) 2020 08 11
(731) SUSZCZYŃSKI-RODRIGUEZ KONRAD, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TATTOO MASTERS ENERGY DRINK
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje z guaraną,
napoje zawierające witaminy, niegazowane napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje dla sportowców, napoje
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych],
napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje izotoniczne, piwo, piwo bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa).
(210) 516985
(220) 2020 08 11
(731) SUSZCZYŃSKI-RODRIGUEZ KONRAD, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) O’SOME!
(510), (511) 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje
odalkoholizowane, piwo i produkty piwowarskie.
516986
(220) 2020 08 10
ASSAY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ASSAY

Nr ZT39/2020

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nature ON THE ESSENCE OF NATURAL EXTRACTS
charcoal

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(210)
(731)
(540)
(540)

516995
(220) 2020 08 10
ELIMEN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ELIMEN

(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie prowadzenia
i organizowania działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu personelem, prognozy ekonomiczne, pomoc przy zarządzaniu działalnościami gospodarczymi,
przygotowywanie zeznań i sprawozdań finansowych,
36 zarządzanie finansowe funduszami, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja bonów wartościowych, finansowe informacje, usługi finansowe, usługi funduszy zabezpieczających,
informacje bankowe, inwestycje finansowe, Inwestycje
kapitałowe, lokaty kapitału, emisja bonów wartościowych,
giełdowe notowania, transfer elektroniczny kapitału, doradztwo w zakresie likwidacji przedsiębiorstw, notowania
giełdowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami,
pożyczki - usługi finansowe, depozyty przedmiotów wartościowych, wyceny finansowe.
(210)
(731)

516988
(220) 2020 08 10
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie

(531) 26.13.99, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 12 lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy do poruszania się po wodzie, pojazdy do poruszania się
w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, pojazdy elektryczne, części i akcesoria
do pojazdów, samochody elektryczne, trolejbusy elektryczne, samochody sportowe, samochody wyścigowe, pojazdy
hybrydowe, rowery, rowery elektryczne, motocykle, motorowery, monocykle elektryczne, skutery [pojazdy], skutery
sterowane elektrycznie, samobalansujące skutery elektryczne, 28 pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], modele pojazdów, modele pojazdów w zmniejszonej skali, miniaturowe
modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy],
pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, 39 transport, organizowanie podróży, usługi transportu samochodami, wynajem
samochodów, wynajem garaży, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie
samochodów, holowanie, informacja o transporcie, usługi
kierowców, usługi kurierskie, usługi rozładunku towarów,
dystrybucja energii, dostawa towarów, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem
aplikacji, pilotowanie, przechowywanie bagażu, przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, spedycja.
516998
(220) 2020 08 11
MOTGUM SPÓŁKA JAWNA PERCZYŃSKI GODLEWSKI
KUKLA, Józefów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTGUM

(210)
(731)

Nr ZT39/2020
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(531) 27.05.01
(510), (511) 12 wycieraczki do szyb, pióra do wycieraczek samochodowych, ramiona wycieraków, wycieraczki do przednich szyb, ramiona do wycieraczek, wycieraczki przednich
świateł, zespoły wycieraczek do przednich szyb, pióra wycieraczek do przednich szyb, adaptery do piór wycieraczek
do pojazdów, wycieraczki pantograficzne.
517001
(220) 2020 08 10
KLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FUJI SUSHI
(510), (511) 29 potrawy rybne, żywność przygotowywana
z ryb, 39 dostarczanie żywności przez restauracje, dostawa
żywności, dostawa żywności i napojów przygotowanych
do spożycia, usługi w zakresie dostarczania żywności, 43 doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów],
informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków,
katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering
obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący
żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, kontraktowe usługi
w zakresie żywności, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], porady dotyczące przepisów kulinarnych, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków
i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie
zlecania na zewnątrz, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych,
udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze
dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu
obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie
przygotowania żywności, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów.
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517066
(220) 2020 08 12
SOLEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLEOS

(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 517024
(220) 2020 08 11
(731) PACZEŚ RAFAŁ KING OF ENTERTAINMENT, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) gruby wiór
(510), (511) 32 piwo, 41 pisanie i publikacja tekstów innych
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
usługi wydawnicze i reporterskie, kabarety, usługi rozrywkowe w postaci produkcji estradowej i kabaretu, rozrywka, kabarety i dyskoteki, produkcja filmów, innych niż reklamowe,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210) 517038
(220) 2020 08 11
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ADABIOTEN
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty witaminowe.

(531) 01.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, a mianowicie usługi handlu detalicznego,
hurtowego i on-line w zakresie elektronicznych artykułów
użytku domowego, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do nich, usługi sprzedaży hurtowej maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, usługi sprzedaży hurtowej drewna,
materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej i on-line akumulatorów, baterii słonecznych, regulatorów ładowania, turbin, rejestratorów danych, inwerterów solarnych, systemów on-grid,
ogniw fotowoltaicznych, turbiny wiatrowe, usługi handlu
detalicznego i hurtowego oraz on-line urządzeń do magazynowania energii cieplnej [energii słonecznej] do ogrzewania,
pomp ciepła do przetwarzania energii, instalacji grzewczych
zasilanych energią słoneczną, aparatury grzewczej na energię
słoneczną, urządzeń grzewczych zasilanych energią słoneczną, instalacji grzewczych na energię słoneczną, kolektorów
energii słonecznej do ogrzewania, urządzeń magazynujących
energię słoneczną do celów grzewczych, usługi handlu detalicznego, hurtowego i on-line urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, urządzeń wodociągowych i instalacji sanitarnych,
zwłaszcza instalacji solarnych, aparatury i urządzeń do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatury
i urządzeń do sterowania przepływu energii elektrycznej,
urządzeń fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], usługi w zakresie
zamówień na rzecz osób trzecich, dostarczanie informacji
dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem
Internetu, usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na sprzedaż za pośrednictwem
Internetu, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub
Internetu, 42 techniczne projektowanie i planowanie instalacji
fotowoltaicznych i instalacji solarnych, projekty koncepcyjne,
wykonawcze, projekty do pozwolenia na budowę, wnioski
o dotację, usługi projektowania, projektowanie ogrzewania,
projektowanie systemów grzewczych, projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie systemów elektrycznych i elektronicznych, projektowanie produktów inżynieryjnych, usługi projektowania na zamówienie, usługi doradcze
w zakresie projektowania, projektowanie i opracowywanie
produktów inżynieryjnych, doradztwo techniczne związane
z projektowaniem, usługi projektowania technicznego związane z elektrowniami, projektowanie i opracowywanie sieci
dystrybucji energii, usługi projektowania w zakresie inżynierii
wodno-lądowej.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

492339, 492340, 492341, 492343, 492345, 492348, 492349, 492350, 505712, 513399, 513634, 514857, 515012,
515016, 515019, 515020, 515021, 515992, 516151, 516409, 516453, 516846

2

492339, 492340, 492341, 492343, 492345, 492348, 492349, 492350, 513399, 516453, 516740

3

504661, 513798, 514840, 514857, 515023, 515411, 515460, 516455, 516820, 516846, 516988

4

514190, 514952, 515818, 515819, 515820, 516801, 516802, 516803, 516805, 516808, 516817, 516834

5

513254, 513255, 513256, 513798, 514245, 514246, 514247, 514467, 514472, 514857, 515015, 515460, 515630,
515632, 515633, 515992, 516189, 516203, 516217, 516256, 516807, 516825, 517038

6

492339, 492340, 492341, 492343, 492345, 492348, 492349, 492350, 511105, 513057, 514695, 514696, 514697,
515572, 516453

7

513057, 514695, 514696, 514697, 515572, 516199, 516834

8

492339, 492340, 492341, 492343, 492345, 492348, 492349, 492350, 514695, 514696, 514697, 515480

9

501193, 508780, 512046, 512072, 512093, 514801, 514841, 515414, 515460, 516258, 516309, 516388, 516419,
516420, 516439, 516442, 516490, 516539, 516673, 516692, 516693, 516796, 516911

10

512046, 512072, 512093, 515443, 515460, 515928, 516955

11

511585, 514846, 515826, 516240, 516309, 516689, 516837, 516838

12

515480, 515572, 516539, 516830, 516834, 516837, 516838, 516995, 516998

14

515022, 515121, 516258

16

501193, 508780, 513751, 514568, 514570, 514801, 515892, 515915, 515916, 516419, 516420, 516490, 516673,
516911

17

492339, 492340, 492341, 492343, 492345, 492348, 492349, 492350, 513399, 516453

18

514801, 515411, 516258, 516692, 516693

19

492339, 492340, 492341, 492343, 492345, 492348, 492349, 492350, 511105, 513399, 516194, 516240, 516452,
516740

20

492339, 492340, 492341, 492343, 492345, 492348, 492349, 492350, 513751, 514923, 516240, 516488, 516560,
516638, 516689

21

515411, 515826, 515887, 515890, 516911

22

492339, 492340, 492341, 492343, 492345, 492348, 492349, 492350, 516692, 516693, 516778

24

509585, 514801, 516677, 516678, 516686, 516698

25

503863, 509585, 510656, 510657, 510658, 510659, 514133, 514801, 514830, 514842, 514861, 515013, 515480,
516019, 516258, 516352, 516416, 516417, 516418, 516421, 516451, 516488, 516539, 516677, 516678, 516686,
516688, 516692, 516693, 516911

26

515826

27

511650, 515443

28

501193, 514801, 515443, 516419, 516420, 516560, 516692, 516693, 516995

29

513676, 514322, 514801, 515015, 515289, 515291, 515810, 515828, 516012, 516118, 516119, 516443, 517001

30

514166, 514211, 514212, 514214, 514215, 514348, 514801, 515630, 515632, 515633, 515664, 515810, 516443,
516593, 516595, 516596, 516597, 516748, 516811, 516831

31

514245, 514246, 514840, 515411, 515630, 515632, 515633, 515828, 516807

32

514801, 515166, 515168, 515169, 515171, 515810, 515828, 516302, 516305, 516811, 516983, 516985, 517024

33

513254, 513255, 513256, 515439, 515828, 516012, 516311, 516314, 516320, 516327, 516328, 516330, 516331,
516333, 516983

34

516807
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1

2

35

492339, 492340, 492341, 492343, 492345, 492348, 492349, 492350, 499157, 501193, 503863, 508780, 511105,
511650, 512046, 512072, 512093, 512964, 513057, 513676, 513791, 513798, 514218, 514458, 514801, 514810,
515013, 515015, 515022, 515089, 515121, 515944, 516231, 516233, 516234, 516256, 516265, 516299, 516309,
516345, 516352, 516384, 516388, 516415, 516416, 516417, 516418, 516419, 516420, 516443, 516450, 516523,
516539, 516561, 516565, 516638, 516669, 516670, 516671, 516673, 516689, 516698, 516801, 516802, 516803,
516805, 516808, 516817, 516828, 516831, 516911, 516942, 516986, 517066

36

508780, 513562, 514729, 514810, 515089, 515121, 516673, 516806, 516828, 516835, 516840, 516844, 516986

37

511105, 514190, 514695, 514696, 514697, 514810, 516166, 516194, 516208, 516224, 516234, 516299, 516309,
516442, 516834, 516865

38

501193, 508780, 514568, 514570, 514801, 514810, 516271, 516439, 516673

39

512883, 513791, 514190, 514286, 514478, 514810, 514855, 515013, 515630, 515632, 515633, 516208, 516299,
516433, 516801, 516802, 516803, 516805, 516808, 516817, 516911, 516995, 517001

40

513057, 513798, 515572, 516166, 516560

41

501193, 508094, 508780, 509881, 510656, 510657, 510658, 510659, 511232, 512177, 514568, 514570, 514801,
514980, 514995, 515576, 515915, 516162, 516388, 516419, 516420, 516433, 516490, 516561, 516634, 516673,
516796, 516835, 516840, 516841, 516844, 516911, 517024

42

501193, 512046, 512072, 512093, 513057, 513250, 514842, 515089, 516201, 516299, 516419, 516420, 516442,
516523, 516638, 516673, 516756, 516865, 517066

43

507131, 512964, 515708, 515807, 515938, 516299, 516302, 516634, 516641, 516694, 516697, 516826, 516829,
516835, 516840, 516844, 517001

44

510823, 512177, 513839, 514461, 514653, 515361, 515414, 515694, 515708, 515928, 516162, 516690, 516694,
516821, 516835, 516840, 516844, 516855, 516964

45

514801, 516271, 516388, 516442, 516673, 516828

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

516189
516634
516986
517038
516688
516388

CEBEDEFIX
CENTRUM DIETETYKI ŻYWIENIA I ZDROWIA
www.jemzdrowo.pl
CHART POLSKI
CK Centrum Kierowców
Cookie Run
Crimson snake workshop
CyberProtocol
CZARNA CZAPLA
Dancing DQ Queen
Depil Concept
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
DOBREDACHY.PL
Dolce Vita
DONSOL
DYWANY CHEMEX
EC
Eco Love
ecocarbo
EDL
EG
EKOGROSZEK LAWA
EKOGROSZEK MAGMA
EKOGROSZEK PGG
EKOGROSZEK WULKAN
EKOMIAŁ PGG
ELIKSIR MAROKA
ELIMEN
ENESIS
ENGROS
Estimagroup
ETOFRAGRANCE
ETOLIQ
ETOPHARM
everberg
FABADONI
FACE TO FACE
FAME czy SHAME
Fast Fade Barber
FIT&FIZJO TEAM
Fitpapu
FL-Florida
FML
FOMMI
Fommi

516203

„Ziołolek” GastroHERBAL suplement diety
3 KOLORY
A ASSAY
ADABIOTEN
ADAMS FASHION af
AIR DANCE academy
AKADEMIA ZARZĄDZANIA IT
Administracji Publicznej
AL LAGERRO
AL PILSANO
AL PSZENICIANO
Alle Hybryda
ALLEGORIA
ALLES
alpinus medica
AMER-POL
Antivirax
APART K2
ATS drive
AuroPulmo
Automarket Grupa PKO Banku Polskiego
AZURO
BAHARI
BAKU CITY BARBERSHOP EST. 2018
BALANSKI
Beauty BOSS
Beauty Limited
BIAŁY GOŁĄB
Bianca Doskonała
BIKEY
BIMproQr
bio-orcal
BIOSPEKTOR
BIÓwka ... z natury reklamówka...
BLACK PHOTON
BLLUETHERM
BOREK DRINKS
Boska Strefa Kobiet
Boys are toys
BRACIA ZAWADZCY
BRACIA ZAWADZCY
brt MOtO BEST RIDE TECHNOLOGY
BULT
BUSEM PRZEZ SWIAT.PL
b-wave

508094
515171
515168
515169
516415
515012
516299
514857
516345
515460
516826
516834
516217
514810
513399
516830
515361
515828
514458
514218
516320
515664
516837
516384
505712
516151
515892
513250
516846
516811
515915
516019
515289
515291
516539
515411
516911
516421

514653
516328
513791
510659
516560
501193
516327
514861
513839
510823
516194
516829
516409
511650
514840
516690
516817
515414
516756
515819
515820
516808
515818
516802
516820
516995
516309
515019
515089
513256
513254
513255
516692
516240
499157
514995
516821
509881
515708
492339
515572
515887
515890

Nr ZT39/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

123

1

2

1

2

FORTELITIC
FRAXIMOSIA
FUJI SUSHI
Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat
G GIPSI
GIG
GÓR SER SERY Z GÓR
gpmm
Greentiger
GROSZEK PGG
gruby wiór
Gym&Toning
Hautkini
HEJ! BYSTRA WODA
HepaPro Vet
herballine
HID
HORGAN
Ice Cream Run
ImmunoPro Vet
IMPaCT PRODUCTION
INNOVA
intertoto
JBB Bałdyga ZAPIEKANIEC DOSKONALE
WYPIECZONY na pyszną KANAPKĘ
100% Polski Kapitał www.jbb.pl
Jovi I JOGURT NATURALNY
Jovi I ZSIADŁE MLEKO
JUST PAUL privé
JUST PAUL
JUST PAUL
kajakomania.pl
KIELCE MUSZTARDA KIELECKA delikatesowa
BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH
KIELCE SOS KIELECKI amerykański
BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH
PODKREŚLA SMAK
KIELCE SOS KIELECKI czosnkowy
PODKREŚLA SMAK
KILL BILL PUB
klifenergy
KOSMICZNY WYKOP
KOSTES
Krawatka
KSIĄŻE DMOWSKI
KUKE. ZNAJDUJEMY MOŻLIWOŚCI
Kwatera Barbera
LA-Louisiana
LAMELU
Let’s moor
LF MEDICAL CLINIC
LIBERATOR H-D WARSAW POLAND

513634
516689
517001
516835
514478
514696
513676
516453
516199
516803
517024
515576
509585
516302
514246
513798
514695
515016
510658
514245
511232
511585
516420

Lilante
linaise
LIYANE Candle
LOS MEJORES
Madame Mniam Mniam
Maxima
MD-Maryland
ME-Maine
MENNICA KAPITAŁOWA
MIAŁ PGG
Mieszko
MINERALNO ORGANICZNY SUBSTRAT
DINO-96 KOMPLEKS MINERALNO
AMINOKWASOWY ENERGIA ŻYCIA
MINOU Cashmere
MINOU Cashmere
MINOU Cashmere
MOIO
MORGI
MOSAICON
MOTGUM
multi Water
MUSKOKA
MUSZTARDA KIELECKA grillowa
BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH KIELCE
my oge
MYV OGE
N
nature ON THE ESSENCE OF NATURAL
EXTRACTS charcoal
NaTurek GRANDBLUE
NE-Nebraska
NEONET. MOWA O DOBRYCH OFERTACH
Netrin
NG Nowa Gala CERAMIKA
NIEDŹWIEDŹ
NNW Rodzina Razem
NV-Nevada
NY-New York
O’SOME!
ODYSSEY
OH MY DOG
OH! SUGAR
OH-Ohio
OKSEL
ONEX
onex.store
ORIGINO
ORNAMENTÉ URODY Magdalena Ceglińska
Orto DENTIC
ORZECH PGG
OTULINKA

516265
515013
514952
516565
515810
516955
492343
492341
515121
516801
516490

515015
516118
516119
516418
516416
516417
516433
514211

514214
514215
515938
514190
514801
503863
515807
516331
513562
514461
492340
514133
515480
516162
516561

504661
516677
516678
516686
515443
516224
516865
516998
515944
516942
514212
516451
516450
514568
516988
514322
492348
516234
515992
516452
516314
516806
492350
492345
516985
516694
516697
515023
492349
516208
516233
516231
516443
515694
515928
516805
516844

124

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

p Polska Płyta Polska Muzyka
P PRZYSTANEK PIEKUŚ
PAN PIETRUSZKA EKO DOSTAWY DO DOMU
Pączek Run
pccpoland
PERFECT LIPS by DR KAROLINA PAZERA
Pizza Run
POLMARPACK PACKAGING SYSTEM
Polskie Bułki Cenne – Boratynka
Polskie Bułki Cenne – Denarka
Polskie Bułki Cenne – Dukatka
Polskie Bułki Cenne – Talarka
POŁONINY
PP Pomoc Prawnika
PRZEDSIĘBIORCY PRACOWNICY PODATNICY 3P
PRZEWODNICY BEZ GRANIC
Pszczółka od 1952 Cocktail mix
Pszczółka Orzesz Ty!
PUPIL FOLK
PUPIL PREMIUM
PUPIL PRIME QUALITY
RADIO NOWY ŚWIAT
RAMARO
RaphaLux
ROŚNIJ PIĘKNIE! patterns & patents
Rubin
S SKROPAK
SANXING
SC SWAT CONSULTING
SHADOWS
Si ... sinsay
SKAUT
SNOVITAL
SOFRA TLENOTERAPIA NORMOBARYCZNA
FITNESS PŁUC
SOLEOS
soul Planner
SPAA S.r.l.
Stajenka Pegaza
Stanowisko do Badania Wyobrazni
Przestrzennej
STE.R. TRANSPORT SP. Z O.O.
SUKNIE MIŁOSNE
SURNAN

516439
516641
514855
510656
516673
516964
510657
513751
516593
516597
516596
516595
515166
516271
516828
512883
514348
514166
515632
515633
515630
514570
516166
516256
514830
516698
516778
514841
514980
516305
516455
514472
516488
516855
517066
515916
515021
507131
512093
514286
514842
515020

Nr ZT39/2020
1

Symfonia
ŚREMSKA
Świadomy dosiad
TATTOO MASTERS ENERGY DRINK
TD ELECTRONICS
THINBAN
tiverberg
totosport
TRADYCYJNA WÓDKA ZIEMNIACZANA
TRZCIANECKA Premium Vodka Wódka
dedykowana mieszkańcom Trzcianki
TUR
TUTORINGO
UrinoPro Vet
Urządzenie do Tworzenia Przestrzennej
Wizualizacji Obrazów i Wykresów
na Potrzeby Edukacji Osób z Dysfunkcją
Narządu Wzroku
Urządzenie Wspierające Badania
Psychologiczne
VEGA
VIKLO
VITABRONZE
VONZZY
W WOLF NIERUCHOMOŚCI
w
Waikiki VIBE
walabi
WARSAW SAINTS
Watomat - czysta oszczędność
WDO
wenteo
Wieloprofilowy program opieki
nad wcześniakami - Otulinka
WIEWIÓRKA
WŁOSING
Wood you like
WOOSH
XTRON
Z
ZADBAJ O ODPORNOŚĆ Kraina Pigwowca
ZASTRZYK WIT. C
ZAJĄC
ZDALNY ADMIN OUTSOURCING IT
ŻURAW I CZAPLA

2

516740
512964
512177
516983
516442
516825
516693
516419

515439
516831
516796
514247

512072
512046
513057
511105
514467
516807
514729
516670
516258
516638
516352
516523
514697
516669
516840
516330
515826
514923
516838
514846
515022
516012
516311
516201
516333

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.
534567
537068
1020986
1051519
1304309
1371106
1517093
1519788
1524473
1530784
1549064
1549125
1549136
1549171
1549245
1549249
1549283
1549313
1549323
1549357
1549477
1549492

CATOLET (2020 08 19)
31
SILHOUETTE (2020 08 19)
34
POLINI (2019 09 26)
20
AGILE·1 ONE WORLD. ONE WORKFORCE.
(2020 07 30)
CFE: 24.07.23, 26.11.13
35, 42
DOBE FOMIS ELECTRONICS (2020 07 29)
CFE: 27.05.02
9
MAGHREB Oxygene (2020 08 12)
CFE: 01.15.15, 27.05.10, 28.01.00, 29.01.12
1, 5, 7
SENCI (2020 08 04)
CFE: 01.15.03, 27.03.12, 27.05.17
7
Superb Scout (2020 08 25)
12
PERLÉO (2019 10 17,
8, 11, 21, 30, 35, 43
2019 04 17)
WE WILL (2020 08 26)
16, 35, 39, 40
SHERPA (2020 04 15)
1, 5
GIZEH (2020 05 13, 2019 11 15)
25
(2020 06 30, 2020 06 24)
CFE: 26.13.25
9, 10, 18, 25
URBAN RESIST’ (2020 07 17, 2020 02 10) 3, 5
MEDISUN (2019 10 21, 2019 04 24)
3, 5
(2020 06 13)
CFE: 28.03.00
19
ak Amati Kraslice (2020 03 19)
CFE: 24.09.02, 27.05.01
15
HEPA+CURE (2020 07 01, 2020 02 18)
5
YOURS TRULY
3, 4, 5, 8, 11, 16, 18,
21, 24, 25, 26, 35,
(2020 03 31, 2020 01 23)
40, 41, 42, 44
VELA (2020 07 16, 2020 01 29)
6, 11
GREEN IMPULSE (2020 07 20)
1, 5, 31
ULLU DEKHTE RAHO (2020 02 11)
CFE: 03.07.05, 27.05.08, 29.01.13
41

1549511
1549547
1549568
1549607
1549621
1549687
1549703
1549717
1549722
1549726
1549747
1549789
1549825
1549900

1549955
1549966
1549972
1549990

(2020 06 19, 2019 12 28)
CFE: 03.07.19, 29.01.14
34
X CLUTCH (2020 08 16)
CFE: 24.13.01, 26.04.18, 27.05.10
12
MACIAN (2020 03 18, 2020 02 19)
CFE: 24.09.05
25
Proxentin (2020 04 08)
5
SUN YAN (2020 08 12, 2020 02 17)
CFE: 11.01.09, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13 29, 30
ALUMET (2020 07 31)
CFE: 14.11.01, 25.03.01, 27.05.08, 29.01.12 6, 9, 19
(2020 07 09)
CFE: 28.03.00
5
MİNİNİO (2020 03 11)
25, 35
(2020 05 29, 2020 04 02)
CFE: 01.03.15, 28.05.00
30, 35
(2020 07 27, 2020 06 03)
CFE: 20.05.05, 24.15.01, 26.04.04
9
SABER (2020 08 07, 2020 02 24)
6
PLACAWAY (2020 05 28, 2019 11 29)
3, 5, 21
FIRE & FLOWER (2020 03 05)
34, 35, 44
Investissement Québec
(2020 05 28, 2019 11 29)
CFE: 26.02, 26.07.25, 26.11.01,
35, 36, 42
27.05.01
30 (2020 07 10)
CFE: 26.04.04, 27.07.17
9
LA MOCCA (2020 05 12) 7, 11, 21, 29, 30, 35
PAYPAL (2019 07 31)
9, 36, 42
(2020 07 24, 2020 03 13)
CFE: 16.03.05, 24.15.01, 26.04.04
9

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1371106,

1549064,

1549477

3

1549171,

1549245,

1549323,

1549789

4

1549323

5

1371106,
1549607,

1549064,
1549703,

1549171,
1549789

1549245,

1549313,

1549323,

1549477,

6

1549357,

1549687,

1549747

7

1371106,

1517093,

1549966

8

1524473,

1549323

9

1304309,

1549136,

1549687,

1549726,

1549955,

1549972,

1549990

1549357,

1549966

1549323,

1549789,

1549966

1549136,

1549323,

1549568,

1549722,

1549966

1549722,

1549825,

10

1549136

11

1524473,

1549323,

12

1519788,

1549547

15

1549283

16

1530784,

1549323

18

1549136,

1549323

19

1549249,

1549687

20

1020986

21

1524473,

24

1549323

25

1549125,

26

1549323

29

1549621,

1549966

30

1524473,

1549621,

31

534567,

1549477

34

537068,

1549511,

1549825

35

1051519,
1549900,

1524473,
1549966

1530784,

1549323,

36

1549900,

1549972

1549900,

1549972

39

1530784

40

1530784,

1549323

41

1549323,

1549492

42

1051519,

1549323,

43

1524473

44

1549323,

1549825

1549717

1549717,

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.
509642

509643

512596
511531

PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 07 07
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 07 07
PAUL HARTMANN AG
2020 07 30
LITWIN STANISŁAW LITEX
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
2020 08 17

511514
38

512601
512558

38
509613
5, 35
35

LITWIN STANISŁAW LITEX
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
2020 08 17
35
SIKORA MIROSŁAW P.H.U. KAMI
MIROSŁAW SIKORA
2020 08 20
25, 32
NATURANA CARL DÖLKER GmbH & Co KG
2020 09 08
25
SZYMONIAK DOMINIK EXCLUSIVE DJS
DOMINIK SZYMONIAK
2020 09 10
41

SPROSTOWANIE
Nr BUP

38/2020

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

6

Z. 470677

(210) 470677
(220) 2017 04 19
(731) Balanced Nutrition LLC, Wilmington, US
(540) (znak słowny)
(540) Balanced Nutrition
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze
sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi,
usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,
reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji
lub drogą elektroniczną, rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie.
38 udostępnianie forów internetowych online, przekazywanie
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych
oraz Internetu, elektroniczne przesyłanie danych, elektroniczne przesyłanie wiadomości, bezprzewodowe elektroniczne
przesyłanie danych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie
obrazów, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, przesyłanie informacji drogą online, transmisja i dystrybucja danych lub
obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej lub Internetu, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do telefonicznych linii chatów, komunikacja
elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi poczty elektronicznej,
przesyłanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do światowej sieci
komunikacyjnej lub baz danych, wypożyczanie sprzętu
i urządzeń komunikacyjnych, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie danych za pośrednictwem
środków elektronicznych, przesyłanie poczty elektronicznej
[usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektroniczną].

90

90
wykaz
klasowy

91

91 wykaz
alfabetyczny

35, 38

Balanced Nutrition

470677

Powinno być

Informacja ta nie
powinna zostać
opublikowana

