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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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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.
472169
(220) 2017 05 26
BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DUUUŻE PUZZLE
(510), (511) 28 deskorolki, hulajnogi, 35 sprzedaż deskorolek,
hulajnóg, sprzedaż artykułów dla dzieci w postaci odzieży,
nakryć głowy, obuwia, toreb i torebek.

(210)
(731)

480291
(220) 2017 12 19
ZACZKIEWICZ SYLWIA OTWARTE SERCA
ZACIŚNIĘTE PIĘŚCI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OTWARTE SERCA ZACIŚNIĘTE PIĘŚCI
(510), (511) 25 odzież treningowa, odzież sportowa, bluzy,
T-shirty, topy, spodnie, spodenki, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do treningu sztuk walki, ochraniacze
do uprawiania sportu, rękawice do sportów walki, rękawice
do mieszanych sportów walki, artykuły treningowe stosowane w sztukach walki, 41 zajęcia sportowe, prowadzenie
treningów sztuki walki, prowadzenie treningów mieszanych
sztuk walki, prowadzenie treningów samoobrony, usługi
klubów sportowych, trening i instruktaż sportowy, szkolenia
sportowe, edukacja sportowa, usługi rozrywkowe związane
ze sportem, organizowanie i przeprowadzania zajęć i imprez
sportowych, udostępnienia obiektów i sprzętu do treningów sportowych, organizowanie konkursów sportowych,
prowadzenie zawodów sportowych, obozy sportowe.
(210)
(731)

(210) 492327
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KS-Kansas
(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, obcinaki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, 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 kauczuku, z filcu,
z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy
do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, 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 samoprzylepne
nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe
ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, taśmy 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 malarskie, 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 niemetalowe, 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
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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, w 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 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, 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 niemeta-
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lowe, 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, bloczki Ytong, płytki szamotowe, płytki kominkowe,
nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, siatki zbrojeniowe
z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki
naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe
niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe,
kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile
niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe
do dociepleń, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa,
papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny
karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty
z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice,
mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe,
plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki
plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie,
siatki ochronne przeciw owadom niemetalowe, membrany
bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji
płyt styropianowych, łączniki do okien, 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, łączniki gwintowe, 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 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprzedawców, zarzą-
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dzanie w zakresie zamówień handlowych, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenie sklepów
detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, takimi jak:
cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty
do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje
do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, fugi
dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru,
kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń,
kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze
dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki
hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby
w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe,
farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki
do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb
i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe,
środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier
ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni,
płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni
z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe,
węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy,
podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe,
smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw,
metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny
aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych,
metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa,
pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty,
drut naciągowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe,
gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny
metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety
transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie
nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, pomosty metalowe,
pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile
sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe
metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile
metalowe do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe
metalowe, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe,
rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe,
rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane 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
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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 do malowania, pistolety do klejenia
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na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty
pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory,
filtry, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne
i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze
cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu,
frezy, mieszadła, ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy,
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby,
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów,
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory
do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła
do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasadek, przedłużki
do bitów, przedłużki do nasadek z przegubem, grzechotki,
klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze oczkowe
odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie
odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw
kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce,
końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw
nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe,
klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie
otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krótkie, klucze
trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, klucze
hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk,
kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane,
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, ob-
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cinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki
proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny
do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołożeniowe,
dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe,
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze,
szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta płaskie do drewna,
dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi
ręczne, ostrza do zdzieraków, ostrza do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe
C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu
futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa do spawania opalarką, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet
z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem okrągłym,
noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce
proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne,
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi
montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety do pompowania,
zestawy lakiernicze, piły ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki
uciosowe, strugi, narzędzia ręczne do szlifowania, świdry
jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze
do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej,
wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice
do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu,
kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zestawach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki
do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski
do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze
o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła,
poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety
malarskie, skrobaczki, skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia
do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod kątem, zestaw piła plus
skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania
pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkłady klejowe
do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac
elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki
gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy
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pilników, uchwyty z przyssawką gwintowniki, narzynki, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych,
stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi,
zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich,
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów,
wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ,
przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki
do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki,
motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce
ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy
do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych,
piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot
do metalu, piła do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły
do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie,
piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa,
grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek
do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze,
zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła
do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły
ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, piły
otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami,
piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe,
brzeszczoty do pił, brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty
płyt kabinowych, strugi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki
do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie,
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki,
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, alarmy, alarmy
antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, bezpieczniki,
czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji
gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki
do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki
elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników
elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników,
kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne,
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, gaśnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary
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przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe,
próbniki elektryczne, tablice informacyjne podświetlane,
odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski
ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne,
maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne
ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED,
oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki
centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze,
wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura,
przewody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych,
grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia
i instalacje klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły
grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe,
płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny
łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia
w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy pakowe zabezpieczające,
taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki papierowe, tektura
falista, tektura falista w rolkach, folia stretch w rolkach, folia
ochronna bąbelkowa, naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, wałki malarskie specjalne
do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski:
kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania
narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy
malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko,
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
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,
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taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki
ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna
do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki okienne
w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały
budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych
i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe,
szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie,
młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki
niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian,
okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle
do tapetowania, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie
z kredą, kreda traserska, sznur murarski, żyłka murarska, filc
dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów,
masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne i barwiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych, panele prefabrykowanych
ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje
do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie
kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, preparaty do renowacji
dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji
dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips
szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anareobowe, lut
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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, wi-
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skozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie,
taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy
przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy
z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie
z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach,
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne,
płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych,
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub
bawełnianym wiskozowym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy
ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane
w budownictwie, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze 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 da-

12

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

chy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury kominowe
i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne
na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką,
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodnoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije 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
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i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492328
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KY-Kentucky
(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, obcinaki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, 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 kauczuku, z filcu,
z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy
do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, 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 samoprzylepne
nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, ta-
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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 malarskie, 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 niemetalowe, 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, w 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 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, 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, niemeta-
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lowe 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, bloczki Ytong, płytki szamotowe, płytki kominkowe,
nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, siatki zbrojeniowe
z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki
naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe
niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe,
kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile
niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe
do dociepleń, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa,
papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny
karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty
z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice,
mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe,
plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki
plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie,
siatki ochronne przeciw owadom niemetalowe, membrany
bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, po-
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włoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji
płyt styropianowych, łączniki do okien, łączniki gwintowe,
kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki do glazury, krzyżaki
glazurnicze, kliny dystansowe, osłony rewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, łączniki niemetalowe do okien, łączniki gwintowe, 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 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenie sklepów
detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, takimi jak:
cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty
do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje
do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, fugi
dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru,
kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń,
kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze
dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki
hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby
w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe,
farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki
do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb
i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe,
środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier
ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni,
płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni
z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe,
węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy,
podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe,
smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw,
metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny
aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych,
metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa,
pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty,
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drut naciągowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe,
gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny
metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety
transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie
nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, pomosty metalowe,
pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile
sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe
metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile
metalowe do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe
metalowe, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe,
rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe,
rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe,
stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile
metalowe, profile aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy
zbrojące i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe
konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa
łańcucha, zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łączniki
metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe
do okien, siatki rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy
i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub
mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako
części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne,
zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne
i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie
mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne,
urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe,
piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU,
pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne,
pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót
ziemnych, maszyny do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lutownice oporowe,
lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki
do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce
drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia
i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przecinarki do betonu
mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty
udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe,
wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe,
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wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki
sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki
ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne,
szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki
do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, frezarki,
szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze
proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów
elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, prostowniki,
przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory
bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety do klejenia
na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty
pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory,
filtry, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne
i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze
cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu,
frezy, mieszadła, ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy,
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby,
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów,
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory
do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła
do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasadek, przedłużki
do bitów, przedłużki do nasadek z przegubem, grzechotki,
klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze oczkowe
odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie
odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw
kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce,
końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw
nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe,
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klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie
otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krótkie, klucze
trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, klucze
hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk,
kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane,
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków,
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wydłużone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce
do izolacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce
uniwersalne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce
zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy,
szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki
proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny
do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołożeniowe,
dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe,
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze,
szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta płaskie do drewna,
dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi
ręczne, ostrza do zdzieraków, ostrza do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe
C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu
futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa do spawania opalarką, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet
z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem okrągłym,
noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce
proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne,
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi
montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety do pompowania,
zestawy lakiernicze, piły ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki
uciosowe, strugi, narzędzia ręczne do szlifowania, świdry
jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze
do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej,
wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice
do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu,
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kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zestawach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki
do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski
do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze
o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła,
poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety
malarskie, skrobaczki, skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia
do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod kątem, zestaw piła plus
skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania
pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkłady klejowe
do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac
elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki
gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy
pilników, uchwyty z przyssawką gwintowniki, narzynki, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych,
stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi,
zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich,
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów,
wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ,
przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki
do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki,
motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce
ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy
do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych,
piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot
do metalu, piła do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły
do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie,
piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa,
grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek
do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze,
zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła
do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły
ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, piły
otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami,
piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe,
brzeszczoty do pił, brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty
płyt kabinowych, strugi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki
do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwier-
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cin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie,
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki,
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, alarmy, alarmy
antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, bezpieczniki,
czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji
gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki
do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki
elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników
elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników,
kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne,
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, gaśnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary
przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe,
próbniki elektryczne, tablice informacyjne podświetlane,
odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski
ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne,
maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne
ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED,
oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki
centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze,
wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura,
przewody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych,
grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia
i instalacje klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły
grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe,
płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny
łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia
w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy pakowe zabezpieczające,
taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki papierowe, tektura
falista, tektura falista w rolkach, folia stretch w rolkach, folia
ochronna bąbelkowa, naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, wałki malarskie specjalne
do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski:
kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malar-
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skich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania
narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy
malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko,
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze,
niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim,
taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe
stosowane przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej,
taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki
ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna
do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki okienne
w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały
budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych
i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe,
szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie,
młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki
niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian,
okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle
do tapetowania, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie
z kredą, kreda traserska, sznur murarski, żyłka murarska, filc
dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów,
masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne i barwiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych, panele prefabrykowanych
ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje
do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie
kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, preparaty do renowacji
dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji
dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips
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szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anareobowe, lut
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy
z polichlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych,
taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub
mieszanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych
i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty
z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV,
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie,
taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy
przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy
z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie
z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach,
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne,
płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych,
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pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub
bawełnianym wiskozowym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy
ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane
w budownictwie, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury kominowe
i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne
na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką,
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodnoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
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sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492329
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IN-Indiana
(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, obcinaki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fu-
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gownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania
płytek, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu,
z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy
do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, 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 samoprzylepne
nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe
ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, taśmy 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 malarskie, 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 niemetalowe, 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, w 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 materia-
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łów 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, 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, bloczki Ytong, płytki szamotowe, płytki kominkowe,
nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowe-
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go, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, siatki zbrojeniowe
z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki
naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe
niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe,
kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile
niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe
do dociepleń, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa,
papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny
karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty
z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice,
mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe,
plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki
plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie,
siatki ochronne przeciw owadom niemetalowe, membrany
bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji
płyt styropianowych, łączniki do okien, 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, łączniki gwintowe, 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 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenie sklepów
detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, takimi jak:
cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty
do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje
do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, fugi
dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru,
kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń,
kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze
dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki
hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki gruntujące epok-
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sydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby
w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe,
farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki
do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb
i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe,
środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier
ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni,
płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni
z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe,
węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy,
podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe,
smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw,
metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny
aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych,
metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa,
pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty,
drut naciągowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe,
gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny
metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety
transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie
nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, pomosty metalowe,
pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile
sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe
metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile
metalowe do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe
metalowe, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe,
rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe,
rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe,
stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile
metalowe, profile aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy
zbrojące i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe
konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa
łańcucha, zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łączniki
metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe
do okien, siatki rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy
i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub
mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako
części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne,
zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne
i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, miesza-
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cze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie
mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne,
urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe,
piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU,
pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne,
pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót
ziemnych, maszyny do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lutownice oporowe,
lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki
do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce
drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia
i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przecinarki do betonu
mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty
udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe,
wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe,
wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki
sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki
ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne,
szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki
do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, frezarki,
szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze
proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów
elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, prostowniki,
przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory
bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety do klejenia
na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty
pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory,
filtry, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne
i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze
cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu,
frezy, mieszadła, ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy,
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kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby,
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów,
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory
do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła
do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasadek, przedłużki
do bitów, przedłużki do nasadek z przegubem, grzechotki,
klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze oczkowe
odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie
odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw
kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce,
końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw
nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe,
klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie
otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krótkie, klucze
trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, klucze
hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk,
kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane,
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków,
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wydłużone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce
do izolacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce
uniwersalne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce
zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy,
szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki
proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny
do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołożeniowe,
dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe,
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze,
szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta płaskie do drewna,
dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi
ręczne, ostrza do zdzieraków, ostrza do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe
C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu
futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, kom-
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plet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa do spawania opalarką, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet
z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem okrągłym,
noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce
proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne,
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi
montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety do pompowania,
zestawy lakiernicze, piły ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki
uciosowe, strugi, narzędzia ręczne do szlifowania, świdry
jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze
do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej,
wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice
do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu,
kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zestawach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki
do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski
do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze
o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła,
poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety
malarskie, skrobaczki, skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia
do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod kątem, zestaw piła plus
skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania
pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkłady klejowe
do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac
elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki
gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy
pilników, uchwyty z przyssawką gwintowniki, narzynki, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych,
stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi,
zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich,
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów,
wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ,
przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki
do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki,
motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce
ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy
do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych,
piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot
do metalu, piła do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły
do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie,
piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinają-
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ce w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa,
grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek
do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze,
zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła
do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły
ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, piły
otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami,
piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe,
brzeszczoty do pił, brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty
płyt kabinowych, strugi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki
do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie,
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki,
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, alarmy, alarmy
antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, bezpieczniki,
czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji
gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki
do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki
elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników
elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników,
kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne,
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, gaśnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary
przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe,
próbniki elektryczne, tablice informacyjne podświetlane,
odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski
ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne,
maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne
ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED,
oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki
centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze,
wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura,
przewody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych,
grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia
i instalacje klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły
grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe,
płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny
łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia
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w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy pakowe zabezpieczające,
taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki papierowe, tektura
falista, tektura falista w rolkach, folia stretch w rolkach, folia
ochronna bąbelkowa, naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, wałki malarskie specjalne
do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski:
kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania
narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy
malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko,
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze,
niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim,
taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe
stosowane przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej,
taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki
ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna
do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki okienne
w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały
budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych
i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe,
szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie,
młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki
niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian,
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okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle
do tapetowania, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie
z kredą, kreda traserska, sznur murarski, żyłka murarska, filc
dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów,
masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne i barwiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych, panele prefabrykowanych
ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje
do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie
kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, preparaty do renowacji
dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji
dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips
szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anareobowe, lut
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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 niemeta-
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lowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne,
płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych,
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub
bawełnianym wiskozowym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy
ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane
w budownictwie, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury kominowe
i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne
na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką,
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodnoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
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przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492330
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GA-Georgia
(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, obcinaki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, 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 kauczuku, z filcu,
z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy
do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, 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 samoprzylepne
nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe
ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, taśmy 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 malarskie, 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 niemetalowe, 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 miesza-
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nych 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, w 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 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, 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 ze-
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wnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe
wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane
z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty na ściany
i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne,
płyty ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej
wytrzymałości, płyty giętkie, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące,
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, rury kominowe i kominkowe, powłoki 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, bloczki Ytong, płytki szamotowe, płytki kominkowe,
nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, siatki zbrojeniowe
z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki
naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe
niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe,
kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile
niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe
do dociepleń, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa,
papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny
karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty
z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice,
mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe,
plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki
plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie,
siatki ochronne przeciw owadom niemetalowe, membrany
bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji
płyt styropianowych, łączniki do okien, 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, łączniki gwintowe, 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 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach handlowych i reklamo-
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wych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenie sklepów
detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, takimi jak:
cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty
do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje
do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, fugi
dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru,
kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń,
kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze
dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki
hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby
w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe,
farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki
do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb
i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe,
środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier
ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni,
płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni
z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe,
węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy,
podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe,
smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw,
metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny
aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych,
metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa,
pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty,
drut naciągowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe,
gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny
metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety
transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie
nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, pomosty metalowe,
pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile
sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe
metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile
metalowe do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe
metalowe, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe,
rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe,
rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe,
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stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile
metalowe, profile aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy
zbrojące i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe
konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa
łańcucha, zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łączniki
metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe
do okien, siatki rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy
i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub
mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako
części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne,
zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne
i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie
mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne,
urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe,
piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU,
pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne,
pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót
ziemnych, maszyny do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lutownice oporowe,
lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki
do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce
drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia
i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przecinarki do betonu
mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty
udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe,
wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe,
wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki
sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki
ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne,
szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki
do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, frezarki,
szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze
proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów
elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, prostowniki,
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przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory
bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety do klejenia
na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty
pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory,
filtry, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne
i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze
cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu,
frezy, mieszadła, ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy,
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby,
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów,
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory
do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła
do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasadek, przedłużki
do bitów, przedłużki do nasadek z przegubem, grzechotki,
klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze oczkowe
odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie
odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw
kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce,
końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw
nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe,
klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie
otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krótkie, klucze
trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, klucze
hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk,
kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane,
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, szczyp-
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ce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy,
szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki
proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny
do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołożeniowe,
dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe,
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze,
szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta płaskie do drewna,
dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi
ręczne, ostrza do zdzieraków, ostrza do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe
C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu
futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa do spawania opalarką, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet
z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem okrągłym,
noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce
proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne,
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi
montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety do pompowania,
zestawy lakiernicze, piły ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki
uciosowe, strugi, narzędzia ręczne do szlifowania, świdry
jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze
do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej,
wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice
do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu,
kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zestawach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki
do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski
do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze
o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła,
poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety
malarskie, skrobaczki, skrobaki malarskie, grabie, szpadle, 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
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elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki
gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy
pilników, uchwyty z przyssawką gwintowniki, narzynki, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych,
stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi,
zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich,
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów,
wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ,
przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki
do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki,
motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce
ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy
do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych,
piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot
do metalu, piła do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły
do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie,
piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa,
grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek
do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze,
zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła
do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły
ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, piły
otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami,
piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe,
brzeszczoty do pił, brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty
płyt kabinowych, strugi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki
do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie,
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki,
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, alarmy, alarmy
antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, bezpieczniki,
czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji
gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki
do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki
elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników
elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników,
kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne,
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, ga-
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śnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary
przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe,
próbniki elektryczne, tablice informacyjne podświetlane,
odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski
ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne,
maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne
ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED,
oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki
centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze,
wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura,
przewody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych,
grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia
i instalacje klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły
grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe,
płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny
łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia
w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy pakowe zabezpieczające,
taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki papierowe, tektura
falista, tektura falista w rolkach, folia stretch w rolkach, folia
ochronna bąbelkowa, naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, wałki malarskie specjalne
do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski:
kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania
narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy
malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko,
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
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 sztucz-
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nego do stosowania w pracach budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej,
taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki
ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna
do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki okienne
w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały
budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych
i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe,
szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie,
młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki
niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian,
okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle
do tapetowania, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie
z kredą, kreda traserska, sznur murarski, żyłka murarska, filc
dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów,
masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne i barwiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych, panele prefabrykowanych
ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje
do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie
kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, preparaty do renowacji
dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji
dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips
szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anareobowe, lut
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z 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,
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taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie,
taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy
przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy
z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie
z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach,
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne,
płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych,
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub
bawełnianym wiskozowym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy
ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane
w budownictwie, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczoło-
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we, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury kominowe
i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne
na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką,
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodnoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segre-
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gatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 492331
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HI-Hawaii
(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, obcinaki do rur
miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw
sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazurniczy, 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 kauczuku, z filcu,
z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy
do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju,
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, 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 użyt-
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ku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepne
nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe
ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, taśmy 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 malarskie, 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 niemetalowe, 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, w 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 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, 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
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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, bloczki Ytong, płytki szamotowe, płytki kominkowe,
nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, siatki zbrojeniowe
z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki
naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe
niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe,
kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile
niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe
do dociepleń, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa,
papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny
karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty
z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice,
mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe,
plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki
plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie,
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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 do okien, 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, łączniki gwintowe, 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 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenie sklepów
detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, takimi jak:
cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty
do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje
do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, fugi
dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru,
kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń,
kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze
dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki
hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby
w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe,
farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki
do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb
i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe,
środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier
ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni,
płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni
z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe,
węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy,
podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe,
smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw,
metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny
aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych,
metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalo-
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wa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa,
pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty,
drut naciągowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe,
gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny
metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety
transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie
nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, pomosty metalowe,
pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile
sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe
metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile
metalowe do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe
metalowe, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe,
rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe,
rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe,
stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile
metalowe, profile aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy
zbrojące i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe
konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa
łańcucha, zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łączniki
metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe
do okien, siatki rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy
i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub
mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako
części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne,
zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne
i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie
mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne,
urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe,
piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU,
pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne,
pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót
ziemnych, maszyny do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lutownice oporowe,
lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki
do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce
drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia
i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przecinarki do betonu
mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty
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udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe,
wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe,
wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki
sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki
ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne,
szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki
do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, frezarki,
szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze
proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów
elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, prostowniki,
przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory
bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety do klejenia
na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty
pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory,
filtry, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne
i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory,
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze
cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu,
frezy, mieszadła, ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy,
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby,
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów,
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory
do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła
do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasadek, przedłużki
do bitów, przedłużki do nasadek z przegubem, grzechotki,
klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze oczkowe
odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie
odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw
kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce,
końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw
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nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe,
klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie
otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krótkie, klucze
trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, klucze
hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk,
kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane,
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków,
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wydłużone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce
do izolacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce
uniwersalne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce
zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy,
szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki
proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny
do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołożeniowe,
dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe,
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze,
szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta płaskie do drewna,
dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi
ręczne, ostrza do zdzieraków, ostrza do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe
C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu
futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa do spawania opalarką, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet
z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem okrągłym,
noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce
proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne,
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi
montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety do pompowania,
zestawy lakiernicze, piły ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki
uciosowe, strugi, narzędzia ręczne do szlifowania, świdry
jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze
do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej,
wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice
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do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu,
kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły grzbietnice, piły
do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zestawach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki
do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski
do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze
o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła,
poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety
malarskie, skrobaczki, skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia
do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod kątem, zestaw piła plus
skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania
pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkłady klejowe
do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac
elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki
gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy
pilników, uchwyty z przyssawką gwintowniki, narzynki, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych,
stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi,
zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich,
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów,
wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ,
przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki
do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki,
motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce
ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy
do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych,
piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot
do metalu, piła do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły
do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie,
piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa,
grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek
do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze,
zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła
do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły
ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, piły
otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami,
piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe,
brzeszczoty do pił, brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty
płyt kabinowych, strugi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki

Nr ZT48/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie,
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki,
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, alarmy, alarmy
antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, bezpieczniki,
czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji
gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki
do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki
elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników
elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników,
kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne,
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, gaśnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary
przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe,
próbniki elektryczne, tablice informacyjne podświetlane,
odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski
ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne,
maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne
ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED,
oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki
centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze,
wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura,
przewody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych,
grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia
i instalacje klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły
grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe,
płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny
łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia
w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe,
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe,
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe,
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze,
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy pakowe zabezpieczające,
taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki papierowe, tektura
falista, tektura falista w rolkach, folia stretch w rolkach, folia
ochronna bąbelkowa, naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, wałki malarskie specjalne
do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski:
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kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania
narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy
malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko,
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze,
niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim,
taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe
stosowane przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej,
taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki
ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna
do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki okienne
w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały
budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych
i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe,
szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie,
młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki
niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian,
okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle
do tapetowania, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie
z kredą, kreda traserska, sznur murarski, żyłka murarska, filc
dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów,
masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne i barwiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych, panele prefabrykowanych
ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje
do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne,
pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie
kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, preparaty do renowacji
dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji
dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gip-
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sowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips
szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu,
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anareobowe, lut
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy
z polichlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych,
taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub
mieszanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych
i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty
z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV,
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych,
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie,
taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy
przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy
z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie
z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach,
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna,
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny,
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne,
płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych
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i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych,
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub
bawełnianym wiskozowym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy
ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane
w budownictwie, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips,
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury,
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze,
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury kominowe
i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne
na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki
ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką,
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie,
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe,
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodnoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa,
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe,
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych,
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie,
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
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studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły,
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty,
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty,
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki,
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane,
drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy,
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie,
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne,
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.
(210) 502472
(220) 2019 07 18
(731) ROSZ ADAM AVICON, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) AVICON
(510), (511) 7 generatory, maszyny do obróbki tytoniu, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny
do sortowania materiałów nadających się do przerobienia
na surowce wtórne, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, filtry do maszyn, filtry powietrza do celów mechanicznych, maszyny do filtrowania, przesiewacze, wirówki,
wirówki przemysłowe, wibracyjne separatory [maszyny], separatory [maszyny], wkłady do maszyn filtrujących, drukarki
3D, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów, maszyny produkujące
układy pamięciowe, mieszalniki, mechanizmy zrobotyzowane
do obróbki tworzyw sztucznych, obrabiarki sterowane numerycznie, półprzewodnikowe maszyny przetwarzające do produkcji dysków magnetycznych, przyrządy mechaniczne
do sterowania systemem, rozdrabniacze [maszyny], sortownice optyczne, urządzenia manipulacyjne [maszyny] do użytku
przemysłowego, zrobotyzowane maszyny do zamykania, zrobotyzowane maszyny do wykańczania, wibratory [maszyny]
do celów przemysłowych, kompresory zrobotyzowane, zrobotyzowane separatory, filtry [części maszyn lub silników],
podajniki [części maszyn], platformy dostępowe [mechaniczne], prowadnice do maszyn, regulatory, wirniki, sterowniki
pneumatyczne do silników i maszyn, sterowniki pneumatyczne do maszyn, sterowniki hydrauliczne do maszyn, 9 urządzenia, przyrządy, instalacje, sprzęt komputerowy, komputery,
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komputery przemysłowe, oprogramowanie komputerowe
do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, informacji elektronicznej w obrębie indywidualnych
stacji roboczych, komputerów osobistych, sieci komputerowych, Internetu, oprogramowanie komputerowe do obsługi
komunikacji w grupach poprzez sieci komputerowe oraz Internet, oprogramowanie komputerowe do tworzenia informacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych źródeł
informacji, urządzenia globalnej sieci komputerowej do dostarczanego on-line oprogramowania komputerowego i publikacji w formie elektronicznej, interaktywny software, programy komputerowe nagrane, tablice na ogłoszenia elektroniczne, zbiory danych nagrane na nośnikach informacji, wizualne i/lub odczytywalne maszynowo nośniki informacji, pobieralne publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej, oprogramowanie komputerowe [software], oprogramowanie zawierające wyszukiwarki i przeszukiwanie baz
danych, czujniki, cyfrowe urządzenia czuciowe, czujniki fotoelektryczne, czujniki elektryczne, elektroniczne, laserowe, magnetyczne, optyczne, oscylacyjne, piezoelektryczne, położenia LED, światłowodowe, ultradźwiękowe, czujniki do migawek, czujniki kątowe, czujniki i detektory, kontrolery czujników, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych
LED, elektryczne instalacje sterujące, elektryczne jednostki
sterujące procesami, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, sterowniki komunikacyjne, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych
i mechanicznych, sterowniki oprogramowania do urządzeń
elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu
i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą, sterowniki wrażliwe na dźwięk do urządzeń i przyrządów
do oświetlania, elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp
i opraw oświetleniowych LED, sterowniki urządzeń i oprogramowania sterowniki procesów [elektryczne], inteligentne sterowniki silników, sterowniki automatyki przemysłowej, sterowniki programowalne, sterowniki LED, sterowniki elektroniczne, sterowniki elektryczne sondy do celów naukowo-badawczych, sondy próżniowe do celów laboratoryjnych, detektory, wykrywacze [detektory], filtry do urządzeń optycznych, filtry optyczne, filtry podczerwieni, filtry polaryzacyjne,
elektrofiltry, filtry ultrafioletowe, inne niż do celów medycznych, filtry ze szkła optycznego, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, celowniki optyczne [teleskopowe], lampy
elektronowe wzmacniające obraz, lunety, mikroskopy, fotomikroskopy, makroskopy, okulary powiększające, deflektory
wiązki optycznej, futerały na urządzenia optyczne, odbłyśniki
optyczne, śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, urządzenia i przyrządy optyczne, szkło optyczne, soczewki optyczne, optyczne przesuwniki fazowe, wzierniki
optyczne, optyka światłowodowa, pryzmaty [optyka], lupy
[optyka], lustra [optyka], pryzmaty [do teleskopów], spektrografy, urządzenia sterujące oświetleniem, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, elektroniczne kontrolery cyfrowe, elektroniczne regulatory, chipy z kodem DNA, stereomikroskopy, teleskopy, urządzenia do spektrometrii, elektrolizery, fluidyzacyjne suszarki, elektryczne wykrywacze obiektów, elektroniczne wykrywacze obiektów, przyrządy nawigacyjne, instalacje laserowe, inne niż do celów medycznych,
lampy elektronowe wzmacniające obraz, projektory profilowe, wzmacniacze obrazu, wzierniki światłowodowe [inne niż
do celów medycznych], urządzenia do obrazowania termicznego, inne niż do celów medycznych, urządzenia do manipulowania obrazami trójwymiarowymi, ultramikroskopy, teleskopowy sprzęt do śledzenia obiektów, teleskopowe wykry-
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wacze obiektów, przyrządy zawierające okular, lasery do użytku przemysłowego, diody laserowe, lasery, nie do celów medycznych, sprzęt laserowy nie do celów medycznych, lasery
do celów naukowych, instalacje laserowe, inne niż do celów
medycznych, laserowe wskaźniki celu, złącza optyczne, złącza
kabli audio, złącza do światłowodów, złącza do kabli, złącza
do urządzeń telekomunikacyjnych, włókna do transmisji
dźwięków i obrazów, tuleje łączące do włókien światłowodowych, światłowody zachowujące polaryzację, magnetyczne
przewody telefoniczne, nadajniki optyczne do użytku z kablami światłowodowymi, okablowanie do komputerów, okablowanie sieciowe, osłony kabli światłowodowych, przejściówki
do kabli koncentrycznych, przekaźniki koncentryczne, przewody USB do telefonów komórkowych, przewody świetlne
USB, przełączniki optyczne, receptory światłowodowe, łączniki kabli koncentrycznych, łączniki koncentryczne, łączniki
światłowodowe, włókna do transmisji dźwięków i obrazów,
światłowody, elektryczne przewody telefoniczne, elektryczne
przewody telegraficzne, falowody, światłowody, kable wykorzystywane w sieci Ethernet, kable światłowodowe, kable telekomunikacyjne, kable optyczne, kable koncentryczne, kable
interfejsowe do multimediów o wysokiej rozdzielczości, kable
do transmisji danych, kable USB, kable do przekaźników radiowych, elektryczne przewody telefoniczne, elektryczne przewody telegraficzne, kable elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, kable elektryczne do przesyłania dźwięków
i obrazów, falowody, adaptery do łączenia urządzeń medialnych, komponenty i części do komputerów, hybrydowe dyski
półprzewodnikowe (SSHD), mikroprocesorowe urządzenia
sterujące, magistrale komputerowe, koprocesory matematyczne, kontrolery ruchu, pamięci komputerowe, układy scalone do konkretnych zastosowań, urządzenia pamięci oprogramowania sprzętowego, szafy przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów, anteny jako urządzenia komunikacyjne, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami
sieci (Point-to-Point), urządzenia do transmisji, urządzenia
do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, dotykowe urządzenia komunikacyjne, elektroniczne urządzenia
do przesyłania sygnałów audio, nadajniki [telekomunikacja],
odbiorniki-nadajniki satelitarne, optyczne urządzenia komunikacyjne, programowalne urządzenia telekomunikacyjne, sieci
komunikacyjne, sieci telekomunikacyjne, symulatory nadajników, zespoły nadajnikowe audio, urządzenie nadawczo-odbiorcze, urządzenia wysokiej częstotliwości, kamery internetowe, kamery konferencyjne, kamery do szybkiego skanowania,
kamery na podczerwień, kamery termowizyjne, kamery aktywowane ruchem, kamery endoskopowe do celów przemysłowych, kamery nadzorujące, kamery do telewizji przemysłowej, urządzenia i instrumenty pomiarowe, urządzenia fotometryczne [inne niż do użytku medycznego], urządzenia do pomiarów precyzyjnych, przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem, przyrządy do pomiaru oświetlenia, optyczne elementy pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, niwelatory, mierniki, miary, magnetometry, liczniki, laserowe systemy
pomiarowe, przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy do pomiaru energii elektrycznej,
przyrządy do pomiaru odległości i wymiarów, przyrządy
do pomiaru prędkości, przyrządy do pomiaru temperatury,
przyrządy do pomiaru wagi, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania i kalibracji, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania i kalibracji, przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), elektryczne urządzenia pomiarowe, laserowe urządzenie do pomiaru poziomu,
podwodne pomiarowe urządzenia sonarowe, przyrządy
do pomiaru oświetlenia, przyrządy pomiarowe, urządzenia
do pomiarów precyzyjnych, urządzenia i instrumenty pomiarowe, cyfrowe urządzenia pomiarowe, urządzenia do testo-
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wania i kontroli jakości, sprzęt do wykrywania i pomiaru odległości za pomocą światła [LIDAR] do pojazdów, regulatory ciśnienia [mierniki], teodolity, tonometry [nie do celów medycznych], spektrofotometry, skanujące densytometry laserowe,
refraktometry, reflektometry, reometry, niwelatory, mierniki,
miary, magnetometry, liczniki, urządzenia do testowania
i kontroli jakości, czytniki kodów kreskowych, czytniki optyczne kodów, czytniki kodów, skanery rentgenowskie, inne niż
do celów medycznych, skanery optyczne, skanery luminescencyjne, skanery, skanery ręczne, skanery luminescencyjne,
skanery 3D, skanery biometryczne, skanery podczerwieni,
skanery digitalizujące, skanery elektroniczne, skanery obrazu,
skanery optyczne, przenośne skanery, cyfrowe skanery graficzne, skanery [urządzenia wejściowe], biometryczne skanery
siatkówki, skanery kodów kreskowych, skanery odcisków palców, skanery płyt drukarskich, skanery do przetwarzania cyfrowego, skanery [urządzenia do przetwarzania danych], adaptery do obiektywów do aparatu fotograficznego, dalmierze
[do aparatów fotograficznych], mocowania obiektywów
do aparatu fotograficznego, powiększalniki, osłony obiektywów, osłona na kamerę, procesory do przetwarzania obrazów, szpule [fotografia], syntezatory obrazów, stabilizatory
obrazu, przykrywki obiektywu, przyrządy do obrazowania,
urządzenia do oświetlenia błyskowego, urządzenia do przetwarzania obrazów, urządzenia do spektroskopii rentgenowskiej [inne niż do celów medycznych], urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów medycznych, urządzenia do obrazowania elektronicznego, urządzenia do generowania obrazów wirtualnych, okulary
3D, migawki obiektywów, migawki optyczne, wzmacniacze
optyczne, dyski optyczne, dyski komputerowe, urządzenia
i nośniki do przechowywania danych, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), sprzęt do komunikacji, termograficzne urządzenia, inne niż do celów medycznych, telekonwertery, sprzęt endoskopowy do celów przemysłowych,
urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego sterowania, elektroniczne urządzenia szyfrujące, kodery optyczne, kodery magnetyczne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną
inteligencję, procesory mowy, odbiorniki optyczne, ograniczniki sygnału, urządzenia do montowania kamer, urządzenia
do gromadzenia danych, znaczniki RFID [wykorzystujące
technologię identyfikacji radiowej], wzmacniacze cyfrowe,
wzmacniacze, urządzenia mocujące do monitorów, urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, aparatura sygnalizacyjna, mechanizmy kontroli dostępu, urządzenia zabezpieczające i ochronne, elektroniczne etykietki zabezpieczające, elektroniczne etykiety identyfikacyjne i oznaczenia, elektroniczne
urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy danych, spektrometry, spektroskopy, taksometry, zdalnie sterowane urządzenia
telemetryczne, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wariometry, urządzenia topograficzna [elektroniczne], urządzenia telemetryczne do zastosowań z zakresu silników, urządzenia synchronizacyjne do urządzeń do obróbki przemysłowej,
przyrządy obserwacyjne, wzmacniacze obrazu, wzmacniacze
światła resztkowego, wizjery optyczne, wzmacniacze optyczne, aparatura optyczna na podczerwień, artykuły optyczne,
deflektory wiązki optycznej, futerały na urządzenia optyczne,
kondensory optyczne, mikroskopy z oświetleniem LED, odbłyśniki optyczne, okulary inteligentne, optyczne przesuwniki
fazowe, optyczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, optyczne wykrywacze obiektów, optyczny sprzęt
do śledzenia obiektów, pryzmaty do celów optycznych, przyrządy zawierające okular, stereoskopy, szkło do rotatora Faradaya, szkło optyczne, teleskopowe urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, teleskopowe wykrywacze obiek-
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tów, urządzenia do badań optycznych do użytku przemysłowego, urządzenia i przyrządy do astronomii, urządzenia
i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrządy optyczne, wzierniki optyczne, wzierniki optyczne do przeprowadzania inspekcji, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, aparatura sygnalizacyjna, mechanizmy kontroli dostępu, urządzenia zabezpieczające i ochronne, błyskowe światła bezpieczeństwa radary,
sonary, systemy radarowe, systemy automatyki domowej,
systemy nadzoru wideo, urządzenia do spektrometrii, teleskopy, filtry na obiektywy [do aparatów fotograficznych], obiektywy do mikroskopów, obiektywy, obiektywy [soczewki]
optyka, obiektywy wymienne, obiektywy powiększające,
obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy powiększające, adaptery baterii, ładowarki, stacje dokujące, transformatory, zasilacze, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery,
urządzenia do monitorowania, urządzenia do testowania
i kontroli jakości, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej,
przyrządy do pomiaru odległości i wymiarów, przyrządy
do pomiaru prędkości, przyrządy do pomiaru temperatury,
przyrządy po pomiaru wagi, optyczne elementy pomiarowe,
laboratoryjne urządzenia optyczne, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, oscyloskopy laboratoryjne, pryzmaty [do mikroskopów], pryzmaty do celów naukowych, przesłony filtrów do użytku laboratoryjnego, przyrządy laboratoryjne, inne niż do użytku medycznego, roboty laboratoryjne,
urządzenia filtrujące do użytku laboratoryjnego, urządzenia
i przyrządy laboratoryjne, urządzenia naukowe i laboratoryjne
do obróbki za pomocą energii elektrycznej, wirówki laboratoryjne, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, lampy szczelinowe [biomikroskopy], separatory magnetyczne
do celów naukowych, reflektory [do mikroskopów], reflektory
[do teleskopów], roboty edukacyjne, satelity do celów naukowych, stoły optyczne, symulatory urządzeń, teleskopy, urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przyrządy
do nauczania, urządzenia i przyrządy naukowe, urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania
celu i kartograficzne, diody laserowe, przyrządy miernicze,
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa urządzeń
i przyrządów: naukowych, geodezyjnych, fotograficznych,
optycznych, wagowych, pomiarowych, dydaktycznych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzeń do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetycznych nośników danych, nagranych dysków, maszyn
liczących, osprzęt do przetwarzania danych, komputerów,
programów komputerowych, urządzeń do oświetlania,
ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę, maszyn i obrabiarek, silników (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmów sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), skanerów, kamer, kabli, czytników kodów, obiektywów, oświetlaczy, filtrów, filtrów optycznych, komputerów, komputerów
przemysłowych, sterowników, spektrofotometrów, systematyzacja i pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, telefoniczne udzielanie informacji, usługi call-center, w tym przetwarzanie zleceń
zakupu, reklamacji i zapytań ofertowych, udostępnienie i prowadzenie hotline serwisowej dla użytkowników Internetu, telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych, mia-
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nowicie doradztwo odnośnie produktów (reklama) i/lub
przyjmowanie zamówień, fakturowanie i obsługa reklamacji
(handel elektroniczny) przez hotline serwisową, 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, informacja on-line dotycząca marketingu, programów lojalnościowych, bonusowych, zniżek, bonów, kart, czeków, kodów,
kuponów, nośników umożliwiających doładowanie wartościowe, promocja sprzedaży, forum informacyjne dla konsumentów, organizowanie dystrybucji bonów towarowych,
wartościowych, podarunkowych, czeków wartościowych,
czeków podarunkowych, kart podarunkowych, kart wartościowych, zniżek, kuponów, kodów, nośników umożliwiających doładowanie wartościowe za pośrednictwem telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, jak i poprzez
Internet, organizowanie gier, konkursów wystaw, prezentacji
i loterii oraz imprez rozrywkowych w celach handlowych lub
reklamowych, także on-line przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów, giełd handlowych i reklamowych, usługi marketingowe, organizowanie i zarządzanie
działalnością gospodarczą, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji, zarządzania i promocji, usługi franchisingu zawarte w tej klasie,
usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, plikami, obróbka danych komputerowych, systematyzacja informacji prowadzona w komputerowych bazach danych, zarządzanie sprzedażą przez Internet, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, przeprowadzanie sondaży,
badania i analiza rynku, analiza kosztów, sporządzanie statystyk, badania opinii publicznej, także na podstawie ankiet wypełnianych on-line, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi
rekrutacji personelu, usługi biurowe, automatyczne przetwarzanie danych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych, kompilowanie i systematyzowanie informacji
w bankach danych, doradztwo biznesowe, doradztwo
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, skomputeryzowane zamówienia towarów, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, świadczenie usług porównania cen on-line,
usługi w zakresie analizy cen, usługi w zakresie administrowania działalnościągospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zarządzania sprzedażą
usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, 42 usługi
informatyczne w zakresie interaktywnej platformy do wymiany informacji, zwłaszcza informacji kontaktowych różnego
rodzaju, naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie produktów, projektowanie, rozwój, powielanie i instalacje komputerowego,
telekomunikacyjnego, teleinformatycznego sprzętu, urządzeń, systemów i oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe nad produktami, przetwarzanie danych, opracowywanie projektów
technicznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne,
testowanie materiałów, produktów, maszyn, kontrola jakości,
prace badawczo-rozwojowe zakresie sprzętu komputerowego, komputerów przemysłowych, maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych, optycznych, sygnalizacyjnych, oświetleniowych, do zapisu danych, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego i oprogramowania, rozwój, tworzenie, rozbudo-
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wa i konserwacja (ulepszanie i aktualizacja) systemów komputerowych, usługi bibliotek programów komputerowych i baz
danych, jak również ich wynajem, doradztwo w sprawach
urządzeń komputerowych, teleinformatycznych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi oraz serwisami internetowymi,
projektowanie i opracowywanie portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi, prowadzenie serwerów, tworzenie, utrzymywanie, projektowanie serwisów internetowych WWW, obsługa forum dyskusyjnego, wzornictwo
i rozwój produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi artystów grafików, plastyków, usługi graficzne,
wzornictwo przemysłowe, usługi administratora baz danych,
także monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu masowego. obsługa elektronicznej i internetowej platformy, prowadzenie stron komputerowych,
w szczególności stron z platformą o użyteczności społecznej
on-line do handlu, wymiany informacji, sprzedaży, napraw,
serwisowania, regeneracji, reklamacji elektronicznej dla zarejestrowanych użytkowników, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, tworzenie indeksów informacji,
dostarczanie interfejsów programowych dostępnych poprzez
sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych
dostosowanych do indywidualnych potrzeb dostępnych
przez globalną sieć komputerową w celu wyszukiwania, przekazywania i przetwarzania informacji w zakresie sprzedaży,
promocji, napraw, serwisowania, reklamacji, gwarancji, konserwacji oraz usług w formie tekstu, elektronicznych dokumentów, banków danych, grafiki i audiowizualnych informacji.
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz
danych, tworzenie komputerowych baz danych, wszystkie
powyższe usługi także świadczone on-line, prowadzenie serwerów, elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
komputerów, oprogramowania komputerowego, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, doradztwo
w sprawach sprzętu i oprogramowania komputerowego,
usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych.
503379
(220) 2019 08 10
CENTRAL LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFEE TASTES better WITH FRIENDS
(210)
(731)

Nr ZT48/2020

(531) 01.15.15, 26.04.02, 26.05.04, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 35 zarządzanie w odniesieniu do kawiarni, kafeterii, stołówek, pijalni kawy, barów przekąskowych i restauracji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, zapewnianie
tymczasowego zakwaterowania, usługi świadczone przez
hotele i motele, usługi świadczone przez hotele i motele
w stylistyce filmów telewizyjnych, usługi świadczone przez
restauracje i usługi kateringowe, zapewnianie pomieszczeń
na zebrania, konferencje i wystawy, rezerwacja hotelowa
i rezerwacja zakwaterowania, usługi informacyjne dotyczące
hoteli, restauracji i kawiarni dostarczane on-line poprzez globalną sieć komputerową lub Internet, informacje, doradztwo
i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług.
508601
(220) 2019 12 31
AMICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hotel TEATR
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, menu, wizytówki, druki
do wypełniania, papiery listowe, bannery z folii, fotografie,
kalendarze, opakowania kartonowe i z folii z tworzyw sztucznych, pudła i pudełka tekturowe, papierowe, z tworzyw
sztucznych, teczki z tworzyw sztucznych, zawiadomienia,
serwetki, torby, worki, woreczki - wszystkie do pakownia
i przechowywania, z papieru i z folii lub z tworzyw sztucznych, 35 informacje handlowe i reklamowe w Internecie, pośrednictwo w zawieraniu umów handlowych na odległość,
38 usługi połączenia ze światową siecią komputerową, przesyłanie obrazów i danych poprzez sieci teleinformatyczne,
przydzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale komputerowe, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, przesyłanie informacji, telewizja kablowa,
41 organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, wystaw kulturalnych, zjazdów, przyjęć, informacja
o imprezach rozrywkowych, wypoczynku, spektakle, nocne
kluby, usługi zespołów muzycznych i orkiestr, publikowanie
tekstów, informacja o rekreacji, 43 usługi barowe, hotele,
rezerwowanie noclegów, wynajmowanie sal, restauracje,
drink-bary, 44 usługi kuracji uzdrowiskowych, aromaterapia,
usługi w zakresie korzystania z sauny, komór izobarycznych
i komór o regulowanej atmosferze.
(210) 508605
(220) 2019 12 31
(731) ZIELIŃSKI ŁUKASZ INSIGHT, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak graficzny)
(540)

Nr ZT48/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 02.01.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także
za pośrednictwem internetu i sprzedaży wysyłkowej towarów takich jak: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje, spoiwa przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle
i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie
surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, oleje
i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające
kurz, nawilżające i wiążące, paliwa również benzyna i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, produkty
farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
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, maszyny, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki
z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, mechanizmy sprzęgania i napędu z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych, narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne o napędzie ręcznym, sztućce, broń boczna,
z wyjątkiem broni palnej, ostrza do maszynek do golenia,
urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku,
obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania,
oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry dla nurków,
maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków,
aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia
do gaszenia ognia, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn,
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły
do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artyku-
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ły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i instalacje
do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary,
gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz
do celów sanitarnych, pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, broń palna,
amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie,
metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie
szlachetne i półszlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, instrumenty muzyczne, statywy do nut
i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie,
papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce
do druku ręcznego, nieprzetworzone i półprzetworzone
kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie
do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizki i torby, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, materiały, niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, meble, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle,
pianka morska, żółty bursztyn, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne
i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle z wyjątkiem pędzli malarskich, materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały
na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru,
tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone
tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza
i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne,
guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby
do włosów, sztuczne włosy, dywany, chodniki (kilimy), maty
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg,
draperie ścienne, nietekstylne, gry, zabawki i przedmioty
do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne
i sportowe, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne
jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód [zamrożona woda],
surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne
i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna
i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne
rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe
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zwierzęta, żywność i napoje dla zwierząt, słód, piwo, napoje
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa,
preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne
i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, produkcja reklam, konsulting marketingowy, usługi reklamowe, 41 produkcja videoblogów, produkcja filmów, produkcja seriali, tworzenie tekstów, tworzenie periodyków, pisanie scenariuszy, pisanie książek, fotografia, produkcja podcastów, produkcja programów radiowych, publikowanie videoblogów, publikowanie filmów, publikowanie seriali, publikowanie periodyków, publikowanie tekstów, wydawanie
książek, publikowanie zdjęć, publikowanie podcastów, publikowanie reklam, usługi wystąpień publicznych, usługi wystąpień medialnych, organizacja i prowadzenie szkoleń, organizacja i prowadzenie warsztatów, organizacja i prowadzenie
konferencji, organizacja i prowadzenie wykładów, prowadzenie wydarzeń publicznych i prywatnych np. imprez firmowych, organizacja i prowadzenie konkursów, fotoreportaże,
reportaże, wywiady, prowadzenie zajęć edukacyjnych, prowadzenie blogów, prowadzenie videoblogów, prowadzenie
podcastów, prowadzenie kanałów mediów społecznościowych, usługi wydawnicze, usługi publicystyczne, usługi wynajmu studio filmowych, usługi wynajmu sprzętu foto/audio/video, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe w postaci
programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej.

Nr ZT48/2020

(540) miód pitny KRYNICKI 1547

(531)

02.01.04, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.24, 27.05.01, 27.07.01,
26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 33 miody pitne, alkohole na bazie miodu, wyroby i napoje alkoholowe, napoje spirytusowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające
trawienie.
509995
(220) 2020 02 10
AMI HONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PitneMiody.pl Premium Quality
(210)
(731)

509195
(220) 2020 01 20
ZAHIR&ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rollo zahir masala
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 broszury, etykiety z papieru lub kartonu, materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek,
30 kanapki, mięso zapiekane w cieście, placki, przyprawy
smakowe (sosy, marynaty), tortille, 43 usługi barowe, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne.
509994
(220) 2020 02 10
AMI HONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 09.01.10, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 33 miody pitne, alkohole na bazie miodu, wyroby i napoje alkoholowe, napoje spirytusowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające
trawienie, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym
usługi sprzedaży za pomocą sklepu internetowego i usługi sprzedaży wysyłkowej następujących towarów: wyroby
i napoje alkoholowe, napoje spirytusowe, napoje alkoholowe na bazie miodu, likiery, wina, nalewki, nalewki gorzkie,
gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, napoje alkoholowe
zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawienie, esencje i ekstrakty alkoholowe, zestawy prezentowe
zawierające wyroby alkoholowe: reklamowanie miodów pitnych i nalewek za pośrednictwem Internetu, dostarczanie
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży
miodów pitnych i nalewek, usługi sprzedaży miodów pitnych i nalewek, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
usługi reklamowe dotyczące sprzedaży miodów pitnych
i nalewek, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży miodów pitnych
i nalewek.
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510231
(220) 2020 02 14
ARCHIGENES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AHG
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty
do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji,
przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki
czyszczące, środki toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki perfumeryjne i zapachowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, środki
do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, witaminy do celów
leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające
organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suplementy
diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub
wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych,
insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały
do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, środki
dezynfekcyjne, środki antyseptyczne, lecznicze produkty
do pielęgnacji, lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt,
lecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, lecznicze preparaty
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty do pielęgnacji
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admini-
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strowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody
i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach
produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych
sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność
i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe
i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności
i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie
informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu
zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek,
prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja o usługach: reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody
i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach
produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych
sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność
i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe
i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna i hurtowa
środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych
i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie programów
lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie informacji
gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania
działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek, prowadzenie
hurtowni farmaceutycznych.
510504
(220) 2020 02 21
RESBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RB RESBUILD

(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 budowa infrastruktury wodno-lądowej,
budowa infrastruktury elektroenergetycznej, budowa infrastruktury łącznościowej, budowa nieruchomości jako
budownictwo, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa obiektów inżynierii
wodno-lądowej, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
doradztwo inżynieryjne jako usługi budowlane, informacja
budowlana, nadzór budowlany, udzielanie informacji budowlanych związanych z robotami publicznymi.
510995
(220) 2020 03 04
RK NIEDZIAŁEK HURTOWNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RK NIEDZIAŁEK

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 odzież sportowa, T-shirt, bluzy, kurtki i skafandry, odzież robocza, kombinezony robocze, koszule
robocze, spodnie robocze, obuwie robocze, rękawice,
rękawice robocze, 35 usługa sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym on-line, artykułów motoryzacyjnych, w tym:
części zamiennych do samochodów, pojazdów i motocykli, olei, smarów, płynów do samochodów i motocykli,
akumulatorów do pojazdów, części nadwozia, elementów
karoserii, wyposażenia i oświetlenia, opon całorocznych,
letnich i zimowych, materiałów i akcesoriów lakierniczych,
kompleksowego wyposażenia i narzędzi dla warsztatów
samochodowych, produktów do czyszczenia i pielęgnacji
pojazdów, reklama i marketing, 36 wynajmowanie mieszkań, pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, produkcyjnych, 37 obsługa i naprawa pojazdów, usługi warsztatów
i stacji naprawy pojazdów, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, usługi pomocy drogowej [naprawa], instalacja części zamiennych do pojazdów, usługi tuningu
pojazdów, usługi blacharskie, malowanie i lakierowanie
pojazdów, usługi instalowania i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji ogrzewania w pojazdach, montowanie i naprawa instalacji elektrycznej, autoalarmów,
radioodbiorników w pojazdach, konserwacja i smarowanie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją,
regeneracja silników samochodowych, wulkanizacją i naprawa opon, bieżnikowanie opon, instalowanie urządzeń
do zabezpieczania pojazdów, serwisowanie i przegląd pojazdów, czyszczenie i mycie pojazdów, 39 wynajmowanie
samochodów i przyczep, wynajmowanie garaży i miejsc
parkingowych, wynajmowanie magazynów i powierzchni na salony samochodowe, usługi holowania pojazdów,
konfekcjonowanie i magazynowanie części do pojazdów,
usługi transportowe w zakresie przewozu osób i rzeczy,
usługi spedycyjne.
512157
(220) 2020 04 02
NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ferik
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, produkty lecznicze, leki, preparaty do celów medycznych, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych,
preparaty roślinne do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, zioła do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, kultury mikroorganizmów do celów
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych,
witaminy, minerały, preparaty wzmacniające, napoje do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów medycznych,
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty zawierające żelazo.
(210)
(731)

512272
(220) 2020 04 03
BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT48/2020

(540) W GEORYT WITKOWSKI KRZYSZTOF

(531) 01.05.02, 01.05.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02
(510), (511) 19 materiały do budowy dróg, płyty kamienne,
kostki i kamień łupany, kruszywa z kamienia i innych kopalin,
piasek, kamień, żwir, żużel, asfalt, beton, cegły, cement, wapno,
drewno do celów budowlanych, zaprawy murarskie, kostka
brukowa, wyroby kamieniarskie surowe i obrabiane, oporniki
i palisady kamienne, okładziny murów oporowych i nasypów,
walce kamienne, gazony, kwietniki i kosze na śmieci z betonu,
posadzki betonowe, krawężniki betonowe, 36 agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, 37 usługi budowlano - montażowe, remontowe,
modernizacyjne i rekonstrukcyjne w zakresie budownictwa
ogólnego i przemysłowego, instalacje i naprawy - instalacje
elektryczne, wodne, gazowe, centralnego ogrzewania, nadzór budowlany, brukowanie, układanie posadzek kamiennych,
kamieniarstwo, eksploatacja kamieniołomów, eksploatacja
złóż kruszyw, górnicze roboty wydobywcze, wydobycie kruszyw, wydobycie skał, 41 organizowanie i obsługa konferencji,
zjazdów, sympozjów, kongresów, konkursów, organizowanie
przyjęć, organizowanie zawodów sportowych, parki rozrywki, kluby zdrowia, przedstawienia i teatry, rozrywka, informacja
o rozrywce, wypożyczenie sprzętu sportowego, usługi związane z organizacją wypoczynku, 42 opracowywanie projektów
technicznych oraz projektowanie budowlane z wyłączeniem
projektowania hydraulicznych układów sterujących, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie budownictwa
ogólnego i przemysłowego, pomiary i ekspertyzy inżynieryjne i geologiczne w zakresie robót wydobywczych, badania
i projektowanie w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, inżynieria budowlana, badania i projektowanie
obszarów zdegradowanych i zezwałowanych, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, 44 hodowla zwierząt, prowadzenie stawów hodowlanych.
(210)
(731)
(540)
(540)

512416
(220) 2020 04 10
BAGIŃSKI DAWID STRATEGIE SUKCESU, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
SOCIAL ELITE Dawid Bagiński

(531) 24.17.03, 26.07.25, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi informacyjne dla konsumentów, 41 usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi
projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych.
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512718
(220) 2020 04 21
MURDZIA KAROLINA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MY MAGIC ESSENCE Made for health & beauty

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 aromaty (olejki eteryczne), balsamy i masła do ciała, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencje eteryczne, hydrolaty do twarzy, kadzidełka, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do makijażu, kremy
kosmetyczne, kremy do twarzy i do ciała, kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy do nawilżania skóry
do celów kosmetycznych, kremy do rąk, kremy i żele do stóp, lotiony i toniki do twarzy i ciała, maseczki kosmetyczne do twarzy
i do włosów, mleczka oczyszczające do celów kosmetycznych,
mydła, odżywki i balsamy do włosów, olejki czyszczące, olejki
do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, olejki eteryczne, olejki toaletowe, olejki do celów kosmetycznych, płyny i balsamy po goleniu, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, pomadki do ust,
pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu,
preparaty do golenia, preparaty do mycia, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, produkty złuszczające solne i cukrowe (peelingi), saszetki zapachowe do bielizny, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony,
środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
do pielęgnacji włosów, środki odświeżające powietrze [zapachowe], świece do masażu do celów kosmetycznych, woda lawendowa, woda różana, woda micelarna, woda perfumowana,
zestawy kosmetyków, żele pod prysznic, żelowe płatki pod oczy
do celów kosmetycznych, 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, sprzedaż
detaliczna i hurtowa kosmetyków, reklama, usługi promocyjne,
41 kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie tekstów w zakresie zdrowia,
higieny, pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych, 44 aromaterapia, usługi informacyjne i doradcze w zakresie zdrowia, higieny, pielęgnacji urody i stosowania preparatów
kosmetycznych, usługi w zakresie higieny i urody, usługi salonów piękności, zabiegi kosmetyczne.
512730
(220) 2020 04 21
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW CONNECT AUTORYZOWANY DORADCA
(210)
(731)
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(531) 26.11.01, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, badania i analizy biznesowe, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 36 usługi finansowe, analizy finansowe, transakcje finansowe, usługi giełdowe,
opracowywanie informacji w zakresie obrotu instrumentami
finansowymi, usługi obrotu instrumentami finansowymi,
notowania giełdowe, udostępnianie notowań giełdowych,
zarządzanie inwestycjami w instrumenty finansowe, usługi
maklerskie i pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi, udzielanie informacji on-line dotyczących giełdy
papierów wartościowych z komputerowej bazy danych
lub Internetu, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji o rynkach i instrumentach finansowych, oferowanie instrumentów finansowych, 41 usługi edukacyjne w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania finansowania, rynku kapitałowego, organizowanie konferencji,
kongresów, seminariów, warsztatów, publikowanie książek,
publikowanie informacji w zakresie obrotu instrumentami
finansowymi.
512731
(220) 2020 04 21
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CATALYST AUTORYZOWANY DORADCA
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, badania i analizy biznesowe, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 36 usługi finansowe, analizy finansowe, transakcje finansowe, usługi giełdowe,
opracowywanie informacji w zakresie obrotu instrumentami
finansowymi, usługi obrotu instrumentami finansowymi,
notowania giełdowe, udostępnianie notowań giełdowych,
zarządzanie inwestycjami w instrumenty finansowe, usługi
maklerskie i pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi, udzielanie informacji on-line dotyczących giełdy
papierów wartościowych z komputerowej bazy danych
lub Internetu, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji o rynkach i instrumentach finansowych, oferowanie instrumentów finansowych, 41 usługi edukacyjne w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania finansowania, rynku kapitałowego, organizowanie konferencji,
kongresów, seminariów, warsztatów, publikowanie książek,
publikowanie informacji w zakresie obrotu instrumentami
finansowymi.
513124
(220) 2020 05 06
JĘDRZEJEWSKI GRZEGORZ HORECA CONSULTING,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) VIP DELIKATESY www.vipdelikatesy.pl

(531)

09.07.19, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13, 25.01.25,
05.13.25, 24.17.02
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wyroby
mięsne, nabiał i substytuty nabiału, naturalne i sztuczne
osłonki do kiełbas, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, owoce morza
i mięczaki, nieżywe, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin
strączkowych, oleje i tłuszcze, przetworzone owady i larwy.
(210) 513319
(220) 2020 05 12
(731) OBRAŁ KRZYSZTOF, Gdów
(540) (znak słowny)
(540) boxfox
(510), (511) 16 papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, kleje do materiałów biurowych lub do celów
domowych, kleje do papieru lub do użytku domowego, materiały filtrujące z papieru, materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, pasty i inne substancje
klejące do artykułów papierniczych lub celów domowych,
gluten [klej] do papieru lub do użytku domowego, druki,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały
filtracyjne z papieru, drukowane etykietki papierowe, drukowane papierowe tablice reklamowe, drukowane zaproszenia papierowe, drukowane znaki papierowe, drukowane
znaki papierowe zawierające nazwy do stosowania podczas
specjalnych wydarzeń, drukowane znaki papierowe zawierające numery stołów do stosowania podczas specjalnych
wydarzeń, etykiety papierowe na bagaż, etykiety papierowe
odprawionego bagażu, papierowe dekoracje do artykułów
spożywczych, papierowe etykietki identyfikacyjne, papierowe pojemniki do przechowywania, papierowe pojemniki
do żywności na wynos, papierowe torebki do pakowania,
pojemniki papierowe, pudełka papierowe do przechowywania kartek z życzeniami, pudła papierowe, reklamowe szyldy
papierowe, reklamowe znaki papierowe, teczki papierowe,
teczki papierowe [artykuły papiernicze], teczki papierowe
na dokumenty, torby papierowe, torby papierowe do pakowania, torby papierowe do celów domowych, torby papierowe na pocztę, worki papierowe, 39 doręczanie paczek przez
kuriera, dostarczanie korespondencji pocztą i/lub kurierem,
dostarczanie towarów przez kuriera, dostarczanie poczty
przez kuriera, dostarczanie poczty i usługi kurierskie, dostarczanie wiadomości [kurier], dostawa paczek przez kuriera,
dostawa towarów poprzez kuriera, lotnicze usługi kurierskie,
usługi kurierów i posłańców, usługi kurierskie, transport drogą kurierską, usługi kurierskie dotyczące towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania wiadomości, usługi kurierskie
w zakresie dostarczania paczek, usługi kurierskie w zakresie
dostarczania pakunków, usługi kurierskie w zakresie dostar-
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czania towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania listów, usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków,
usługi kurierskie [wiadomości lub towary], chroniony transport przedmiotów wartościowych, czarterowanie transportu, doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, dostarczanie
informacji dotyczących transportu, dystrybucja [transport]
produktów dla sprzedaży detalicznej, dystrybucja [transport]
towarów drogą morską, dystrybucja [transport] towarów
drogą powietrzną, dystrybucja [transport] towarów drogą
lądową, dzierżawa palet do transportu lub składowania towarów, logistyka transportu, nocny transport paczek, nocny
transport drogowy listów, odbieranie, transport i dostawa
towarów, dokumentów, paczek i listów, odbiór, transport
i dostawa towarów, organizacja transportu drogą lądową,
morską i powietrzną, organizacja transportu powietrznego,
morskiego i lądowego, organizowanie i świadczenie usług
transportowych drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, organizowanie transportu
bagażu, organizowanie transportu paczek, pakowanie artykułów do transportu, pakowanie artykułów odzieżowych
do transportu, pakowanie towarów podczas transportu,
profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, strzeżony
transport przedmiotów wartościowych, strzeżony transport
przedmiotów wartościowych i pieniędzy ciężarówką, strzeżony transport towarów, transport, transport bagażowy,
transport bagażu, transport dokumentów, transport drogowy, transport drogowy pasażerów, transport i składowanie,
transport i składowanie towarów, transport kosmetyków,
transport książek, transport kwiatów, transport odpadów,
transport odzieży, transport owoców, transport paczek,
transport pieniędzy i kosztowności, transport (usługi nawigacji), transport żywności, udostępnianie danych związanych
z transportem pasażerów, udostępnianie danych związanych
z metodami transportu, udzielanie informacji dotyczących
transportu drogowego, udzielanie informacji dotyczących
transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, udzielanie informacji o taryfach w zakresie transportu, udzielanie informacji
na temat transportu samochodowego, udzielanie informacji
związanych z podróżami i transportem za pomocą środków
elektronicznych, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, usługi doradcze związane
z transportem, usługi doradcze związane z transportem towarów, usługi doradcze związane z transportem drogowym,
usługi informacyjne związane z metodami transportu, usługi
konsultacyjne związane z transportem, usługi pośrednictwa
transportowego, usługi transportowe, usługi transportu bagażu, usługi transportu pojazdami, usługi transportu żywności, usługi w zakresie transportu bagażu, usługi w zakresie
transportu towarów, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wypożyczanie środków transportu.
(210)
(731)
(540)
(540)

513766
(220) 2020 05 21
BARYŁA TOMASZ, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
AnterSystem

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.04
(510), (511) 37 budowa i naprawa magazynów, budownictwo, budownictwo przemysłowe, informacja budowlana,
informacja o naprawach, wynajem sprzętu budowlanego,
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wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi,
wypożyczanie maszyn do czyszczenia, znaki (malowanie
i naprawy), lakierowanie, malowanie, nadzór budowlany, piaskowanie, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, rozbiórka budynków, szlifowanie proszkiem, tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie,
wynajem buldożerów, wynajem koparek, zabezpieczanie
przed wilgocią, instalacja i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacja oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja i naprawa urządzeń dla chłodnictwa, obsługa i naprawa samolotów, obsługa i naprawa samochodów, 40 chromowanie, cynkowanie,
zabiegi na zbutwiałe drewno, drukowanie, drukowanie szablonów, frezowanie, galwanizacja, heblowanie, kalandrowanie materiałów, kowalstwo, laminowanie, litografia, łączenie
materiałów na zamówienie, hartowanie metali, obróbka
metali, obróbka materiałów, odlewanie metali, spawanie,
lutowanie, szlifowanie, polerowanie, ścieranie, wulkanizacja,
usługi tartaków.
(210) 513836
(220) 2020 05 22
(731) FIJAŁKOWSKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RÓŻOWE OKULARY
(510), (511) 44 usługi optyczne, badania optyczne, dopasowywanie soczewek optycznych, usługi badania wzroku[zakłady optyczne], usługi optometrystyczne.
513933
(220) 2020 05 25
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW JUMPING

(210)
(731)

ganizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych,
losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych,
loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi
związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier,
kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych
on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych
salonów gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi
rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych, gier video,
gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych w trybie on-line,
organizowanie konkursów, zawodów i turniejów, w tym
pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie
klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier
interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie
wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka
jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych
(wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów,
rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych,
organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów,
warsztatów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego
kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie
sportu i kultury, publikowanie, obsługa publikacji elektronicznych on-line, usługi w zakresie zamieszczania i publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek elektronicznych i czasopism on-line, publikacja i wydawanie informacji
o edukacji, sporcie, imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji,
także w połączeniu z usługami świadczonymi on-line, wynajmowanie obiektów sportowych i wynajmowanie terenu
wyścigów konnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 03.03.15, 03.03.24, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 16 kupony, zdrapki, blankiety dotyczące gier,
gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych,
wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, czasopisma,
magazyny w szczególności poświęcone wyścigom konnym,
broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki,
wyroby z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów
konnych, książki z dziedziny gier, przewodniki strategiczne
do gier hazardowych, katalogi dotyczące gier, zwłaszcza
hazardowych, 35 prowadzenie kampanii reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych i informacyjnych, badanie rynku, sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie
informacji, zarządzanie zbiorami danych w komputerowych
bazach danych, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowymi, sponsoring gonitw,
36 sponsorowanie finansowe, pośrednictwo w obrocie bankowym, transfer elektroniczny środków finansowych, 41 or-
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514236
(220) 2020 06 03
QI YONG, Żylina, SK
(znak słowno-graficzny)
Galaxy Home

(531) 01.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich,
marketing ukierunkowany, rekrutacja personelu, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, audyt
działalności gospodarczej, agencje importowe i eksportowe,
optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
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na stronach internetowych, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, optymalizacja
stron internetowych, systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, opracowywanie informacji handlowych, przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji
biznesowych i handlowych, udzielanie informacji handlowych, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, księgowość, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama i marketing.
(210) 514305
(220) 2020 06 02
(731) American Orthodontics Corporation, Sheboygan, US
(540) (znak słowny)
(540) ICONIX
(510), (511) 10 wsporniki ortodontyczne, rurki ortodontyczne, wsporniki i rurki ortodontyczne o dekoracyjnym wykończeniu, druty ortodontyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

514330
(220) 2020 07 21
NOWOPOLSKI MACIEJ OXIMO, Łężyce
(znak słowno-graficzny)
Petlove

(531)

03.01.06, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.28, 03.06.03, 27.05.01,
27.05.05
(510), (511) 18 wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt.
514455
(220) 2020 06 06
YONIX DIGITAL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Watra Ledger

(210)
(731)
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(540) Golden Sun
(510), (511) 25 odzież, kamizelki, koszule, garnitury, płaszcze, odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla
dzieci, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla chłopców, spódnice, spódnica-spodnie, spodnie,
sukienki damskie, bielizna, biustonosze, krawaty, obuwie,
szale, szaliki, szale-tuby, mokasyny, sandały, nakrycia głowy,
pończochy, rękawiczki, 35 reklama, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób
trzecich, usługi marketingowe, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą,
usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, gromadzenie i systematyzowanie informacji
w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie
informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej
bazy danych, kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, zarządzanie procesami
biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, agencje importowe i eksportowe, aktualizacja informacji dotyczących działalności
gospodarczej w komputerowej bazie danych, dostarczanie
informacji biznesowych i handlowych on-line, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, organizowanie i prowadzenie targów handlowych,
organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, aktualizowanie informacji reklamowych
w komputerowej bazie danych, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania
konsultowanych on-line, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, księgowość.
(210)
(731)
(540)
(540)

514759
(220) 2020 06 15
WALA BOGDAN HERE&NOW, Czechowice-Dziedzice
(znak słowno-graficzny)
KANASTÉ

(531) 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 29 oleje jadalne.

(531) 26.04.02, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(210) 514518
(731) QI YONG, Żylina, SK
(540) (znak słowny)

(220) 2020 06 09

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

514856
(220) 2017 11 06
Istobal S.A., L’Alcudia, ES
(znak słowno-graficzny)
smartwash by ISTOBAL
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(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje
komputerowe do pobrania, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, terminale płatnicze do instalacji
do mycia.
(210) 515213
(220) 2020 06 26
(731) FLIS TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) YASNE
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
do ciała, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do włosów, kosmetyki upiększające, kosmetyki
do kąpieli, kosmetyki do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki na bazie naturalnych składników, kosmetyki naturalne, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki
w formie koncentratów, kosmetyki w formie soli, kosmetyki
w formie kremów, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki mineralne, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła, środki
perfumeryjne i zapachowe, ekstrakty perfum, perfumy, perfumowane wody toaletowe, wody po goleniu, kremy do golenia, pianki do golenia, płyny po goleniu, aromaty [olejki aromatyczne], olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, olejki
do pielęgnacji ciała, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], płyny do pielęgnacji
włosów, antyperspiranty (przybory toaletowe), dezodoranty,
balsamy do ciała, balsamy do włosów, balsamy do rąk, bawełniane płatki kosmetyczne, błyszczyki do ust, ołówki do brwi,
cienie do powiek, eyelinery, podkłady kosmetyczne do twarzy, pudry kosmetyczne od twarzy, korektor do twarzy, fluid
do makijażu, kolorowe kosmetyki do oczu, pomadki do ust,
nawilżane chusteczki kosmetyczne, emulsje do ciała, emulsje do depilacji, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], farby do włosów, kosmetyczne płyny do włosów, henna
do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kremy do skóry, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy do twarzy, kremy dermatologiczne
(inne niż lecznicze), kremy na bazie naturalnych składników,
kremy do ciała, kremy do oczyszczania skóry, kremy na dzień,
kremy na noc, kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy ujędrniające skórę, lakiery do paznokci, maści do celów kosmetycznych, maseczki do skóry [kosmetyki],
maseczki kosmetyczne, maseczki do ciała, maseczki do włosów, masła do celów kosmetycznych, masło do ciała, mleczka
kosmetyczne, mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka do ciała,
mleczka do twarzy, mleczka do kąpieli, mleczka do demakijażu, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła do pielęgnacji ciała, nielecznicze koncentraty do kąpieli, nielecznicze
pianki do kąpieli, sole do kąpieli, środki do czyszczenia zębów,
środki do higieny jamy ustnej, balsamy odżywcze do ciała, odżywki do włosów, odżywki do paznokci, peelingi złuszczające
do ciała, płyny do celów kosmetycznych, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do włosów, serum
do celów kosmetycznych, środki zapachowe do celów domowych, szampony, talk do ciała, toniki do celów kosmetycznych,
wosk do celów kosmetycznych, środki kosmetyczne, perfumeryjne i higieniczne do pielęgnacji ciała, rąk, paznokci i włosów, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp,
mydła toaletowe, mydła zapachowe, mydła dezynfekujące,
olejki eteryczne, olejki esencjonalne, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne, lakiery
do włosów, preparaty do kręcenia włosów, kremy po goleniu,
wody kolońskie, 10 bandaże elastyczne, bańki lekarskie, bransoletki przeciwreumatyczne, maski terapeutyczne na twarz,
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opaski do akupresury, maty do akupresury, urządzenia do masażu, urządzenia do masażu ciała, urządzenia do masażu
stóp, przyrządy do masażu ręcznego, przyrządy do masażu,
urządzenia do masażu pleców, nieelektryczne urządzenia
do masażu, urządzenia do masażu do celów medycznych,
przyrządy do akupunktury, urządzenia do ignipunktury, aparat do akupresury, poduszki ortopedyczne, poduszki akupresurowe, poduszki przeciw bezsenności, przyrządy do masażu estetycznego, przyrządy elektryczne do akupunktury,
rękawice do masażu, separatory palców u nóg do celów
ortopedycznych, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, szczoteczki do czyszczenia języka, taśmy kinezjologiczne,
urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, wkładki ortopedyczne,
21 dyfuzory do olejków zapachowych inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, etui na grzebienie, gąbki czyszczące,
gąbki do makijażu, gąbki do użytku domowego, gąbki ścierne
do szorowania skóry, gąbki toaletowe, grzebienie, kubki, łopatki do użytku domowego, łyżki do butów, materiały do wyrobu
szczotek i pędzli, moździerze do użytku kuchennego, pędzle do golenia, pędzle kosmetyczne, przybory kosmetyczne,
przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, puderniczki
[puste], puszki do pudru, rękawice do użytku domowego,
rozpylacze do perfum, rozpylacze zapachowe, separatory
piankowe do palców stóp do użytku podczas pedicure, stojaki
na pędzle do golenia, szczoteczki do brwi, szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do zębów, szczotki,
szczotki do włosów, szczotki do ciała, szczotki do szorowania,
szpatułki kosmetyczne, świeczniki, talerze do dyfuzji olejków
aromatycznych, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, włosie do produkcji szczotek, zakraplacze
bez zawartości, do celów kosmetycznych, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów: kosmetyków, wyrobów perfumeryjnych i toaletowych, perfum, wód toaletowych, wód
perfumowanych, wód kolońskich. dezodorantów osobistych
i środków przeciw poceniu, antyperspirantów, olejków eterycznych, środków do mycia i pielęgnacji twarzy i ciała, środków do mycia i pielęgnacji włosów, środków do koloryzacji
i stylizacji włosów, środków do mycia i pielęgnacji stóp, mydeł,
soli do kąpieli, środków do kąpieli, olejków do kąpieli, środków
kosmetycznych, kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek, pianek
i balsamów do skóry, środków do makijażu i demakijażu, środków do pielęgnacji i malowania ust, środków do pielęgnacji
i malowania paznokci, środków do usuwania lakierów, środków do higieny intymnej, preparatów do depilacji, środków
do golenia i po goleniu, środków do opalania i chroniących
przed promieniowaniem ultrafioletowym, środków samoopalających, pudrów do makijażu, pudrów po kąpieli, pudrów
higienicznych, środków do czyszczenia zębów, środków piorących, środków do czyszczenia i polerowania oraz szorowania
i ścierania, sprzedaż hurtowa, detaliczna, za pośrednictwem
światowych sieci informatycznych, za pośrednictwem systemu telezakupów, sprzedaż wykorzystująca zamówienie korespondencyjne produktów perfumeryjnych, drogeryjnych
i kosmetycznych, w tym produktów kosmetycznych o charakterze leczniczym i produktów kosmetycznych do makijażu,
usługi związane ze sprzedażą detaliczną, hurtową oraz przez
Internet produktów perfumeryjnych, drogeryjnych i kosmetycznych, reklama, agencje reklamowe, badania rynku i badania marketingowe, badania i analizy rynku, reklama i marketing, kolportaż próbek, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw dla
celów handlowych lub reklamowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
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reklama billboardowa, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, telemarketing, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ulotek, prospektów, druków i próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej.
515300
(220) 2020 06 28
KOŁOBRZESKA GRUPA PRODUCENTÓW RYB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kołobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) Szprytki
(510), (511) 29 ryby i wyroby z ryb, filety rybne, potrawy
i przetwory rybne, pasty, sałatki rybne, konserwy rybne,
oleje jadalne, tłuszcze jadalne, przetworzone owoce i warzywa, przetwory z warzyw i owoców jako dodatki do potraw i przetworów z ryb, artykuły spożywcze z homarów,
krewetek, langust, mięczaków, ostryg, skorupiaków, wodorostów morskich, 35 usługi w zakresie sprzedaży ryb, wyrobów spożywczych i potraw na bazie ryb w wyspecjalizowanych punktach handlowych i poprzez Internet, 40 usługi na rzecz osób trzecich w zakresie mrożenia, gotowania,
smażenia, solenia, wędzenia powierzonych ryb oraz przerobu ryb na produkty lub półprodukty finalne.

Nr ZT48/2020

(540) BRD KRAJOWE CENTRUM

(210)
(731)

515357
(220) 2020 08 25
TAX ADVISORS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GT TaxAGroup
(210)
(731)

(531) 26.02.18, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, broszury, biuletyny informacyjne,
gazety, czasopisma [periodyki], 35 audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, fakturowanie,
przygotowywanie zeznań podatkowych, planowanie
podatkowe w zakresie rachunkowości, kompleksowe
przeglądy podatkowe, pomoc przy rozliczaniu podatków,
bieżące doradztwo rachunkowe, wycena przedsiębiorstw,
doradztwo transakcyjne, analizy sprawozdań finansowych, kontrola zgodności istniejących rozwiązań finansowo - księgowych z wymogami prawa, ocena ryzyka strategicznego i operacyjnego firm, sporządzanie sprawozdań
finansowych, 36 doradztwo w sprawach finansowych,
ekspertyzy do celów podatkowych pod kątem finansowym, ekspertyzy dla celów fiskalnych pod katem finansowym, ocena ryzyka finansowego, 41 organizowanie i prowadzenie: szkoleń, warsztatów, konferencji, kongresów,
sympozjów, zjazdów, seminariów dotyczących zagadnień
podatkowych, pisanie, redagowanie i publikowanie tekstów dot. zagadnień podatkowych, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, tłumaczenia.
515463
(220) 2020 08 07
FUNDACJA KRAJOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531)

24.17.02, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.12, 27.05.01, 27.05.23,
29.01.15
(510), (511) 35 badanie opinii publicznej, przeprowadzanie
sondaży głównie w zakresie rozpoznania i lokalizacji zagrożenia, działalność gospodarcza (prowadzenie badań), aukcje
publiczne na cele fundacji, prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów związanych z bezpieczeństwem
na drogach, osiedlach, ulicach, 36 organizowanie zbiórek
funduszy na cele dobroczynne, pozyskiwanie sponsorów
do finansowania działalności dobroczynnej, 41 usługi z zakresu edukacji, nauczanie, szkolenia, organizacja różnorodnych kursów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego jak kursy przygotowujące do uzyskania karty rowerowej, motorowerowej, samochodowego prawa jazdy, kursy
w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie
kierowców w zakresie doskonalenie techniki jazdy, organizacja konkursów, praktycznych pokazów i innych imprez
w tematyce bezpieczeństwa, organizowanie loterii na cele
fundacji, organizowanie obozów tematycznych, emisja programów radiowych i telewizyjnych w tematyce zagrożeń
i bezpieczeństwa głównie ruchu drogowego, 44 usługi
w zakresie badań medycznych kierowców oraz badań zdolności psychotechnicznych do prowadzenia pojazdów.
515613
(220) 2020 07 06
4D GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) 4D GRUPA
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, zarządzanie procesami biznesowymi, badania dotyczące działalności gospodarczej, nadzór
nad działalnością gospodarczą, opracowywanie strategii
przedsiębiorstw, usługi inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, doradztwo handlowe w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, informacje na temat metod
sprzedaży, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, usługi zarządzania łańcuchem dostaw, usługi zarządzania zapasami, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo w zakresie reklamy, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane
(210)
(731)
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w zakresie budynków mieszkalnych, doradztwo inżynieryjne
(usługi budowlane), usługi doradztwa budowlanego, informacja budowlana, dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, nadzór budowlany, wynajem
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego, usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, informacja o najmie sprzętu
budowlanego, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, nauczanie i szkolenia, edukacja zawodowa, doradztwo zawodowe,
podyplomowe kursy szkoleniowe, kształcenie ustawiczne,
kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, nauczanie w zakresie
ekonomii i zarządzania, edukacja prawna, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez
szkoleniowych, organizowanie konferencji dotyczących
handlu, organizowanie szkoleń biznesowych, prowadzenie
konferencji biznesowych, publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, opracowywanie projektów budowlanych,
doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi w zakresie technologii informacyjnych.
515924
(220) 2020 07 10
SIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SiG Up
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 24.15.07, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, 16 bony
towarowe, bony upominkowe, katalogi, gazety, magazyny,
periodyki, broszury, ulotki, drukowane materiały reklamowe, materiały biurowe, drukowane materiały informacyjne,
materiały firmowe jako materiały piśmienne, koperty, zaproszenia, 19 materiały budowlane niemetalowe, 35 usługi
w zakresie programów lojalnościowych, administrowanie
programami lojalności konsumenta, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, zarządzanie
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, zarządzanie programami lojalności klientów
i programami motywacyjnymi, obsługa programów lojalnościowych, usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, doradztwo organizacyjne dotyczące programów
lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów,
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów
lojalnościowych dla klientów, organizowanie programów
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub
reklamowych, usługi reklamowe, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, kreowanie wizerunku towarów i usług, organizacja sprzedaży detalicznej i hurtowej dla osób trzecich,
dotycząca materiałów budowlanych metalowych i materiałów budowlanych niemetalowych.
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515972
(220) 2020 07 14
4D GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4D GRUPA
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, zarządzanie procesami biznesowymi, badania dotyczące działalności gospodarczej, nadzór
nad działalnością gospodarczą, opracowywanie strategii
przedsiębiorstw, usługi inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, doradztwo handlowe w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, informacje na temat metod
sprzedaży, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, usługi zarządzania łańcuchem dostaw, usługi zarządzania zapasami, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo w zakresie reklamy, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane
w zakresie budynków mieszkalnych, doradztwo inżynieryjne
(usługi budowlane), usługi doradztwa budowlanego, informacja budowlana, dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, nadzór budowlany, wynajem
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego, usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, informacja o najmie sprzętu
budowlanego, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, nauczanie i szkolenia, edukacja zawodowa, doradztwo zawodowe,
podyplomowe kursy szkoleniowe, kształcenie ustawiczne,
kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, nauczanie w zakresie
ekonomii i zarządzania, edukacja prawna, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez
szkoleniowych, organizowanie konferencji dotyczących
handlu, organizowanie szkoleń biznesowych, prowadzenie
konferencji biznesowych, publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, opracowywanie projektów budowlanych,
doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi w zakresie technologii informacyjnych.
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515974
(220) 2020 07 14
4D GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4Dach
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.06, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
drobne wyroby metalowe, metalowa więźba dachowa,
dachy (pokrycia -) metalowe, dachówki metalowe, pokrycia dachów, metalowe, metalowe elementy dachowe,
dachowe rynny metalowe, metalowe okna dachowe, metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa słoneczne,
kominy metalowe, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, balustrady metalowe do balkonów, 9 alarmy i urządzenia ostrzegawcze,
aparatura sygnalizacyjna, mechanizmy kontroli dostępu,
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
urządzenia monitorujące, elektryczne, czujniki do ochrony prywatności, czujniki przeciwpożarowe, systemy gaśnicze, gaśnice, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych,
aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia
mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, systemy nadzoru wideo, fotoczujniki, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne,
niemetalowa więźba dachowa, niemetalowe pokrycia
dachowe, niemetalowe dachówki, bitumiczne powłoki
dachowe, warstwy izolacyjne dachu, rynny (dachowe -)
niemetalowe, okna dachowe (nie z metalu), kominy niemetalowe, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe,
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie budynków
mieszkalnych, usługi dekarskie, usługi instalacji dachów,
izolowanie dachów, naprawa dachów, konserwacja dachów, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi doradztwa budowlanego, informacja budowlana, dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego,
konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru
budowlanego, nadzór budowlany, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi w zakresie wypożyczania
maszyn budowlanych, informacja o najmie sprzętu budowlanego, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego.
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516047
(220) 2020 08 20
OCHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCHO Ośrodki Chirurgii Oka prof. Zagórskiego

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.22, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, preparaty weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane
do celów leczniczych, medycznych i użytku weterynaryjnego,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, 9 urządzenia
i przyrządy naukowe, badawcze, fotograficzne, audiowizualne,
optyczne, pomiarowe, do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub
przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media
i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste
cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, 10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, protezy
oczu, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia
terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy
i artykuły do opieki nad niemowlętami, 35 organizowanie targów, wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 36 wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów,
targów, wystaw, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe, badania badawcze,
badania kliniczne, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi.
516050
(220) 2020 08 20
OCHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)
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(531) 26.01.03, 26.01.22, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, preparaty weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane
do celów leczniczych, medycznych i użytku weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające,
9 urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, fotograficzne,
audiowizualne, optyczne, pomiarowe, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub
danych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media
do nagrywania i przechowywania danych, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, 10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, protezy oczu, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne
i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły
do opieki nad niemowlętami, 35 organizowanie targów, wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 36 wynajem
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów,
targów, wystaw, 42 naukowe i techniczne usługi i badania
oraz ich projektowanie, usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe, badania
badawcze, badania kliniczne, 44 usługi medyczne, usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi.
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i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły
do opieki nad niemowlętami, 35 organizowanie targów, wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 36 wynajem
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów,
targów, wystaw, 42 naukowe i techniczne usługi i badania
oraz ich projektowanie, usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe, badania
badawcze, badania kliniczne, 44 usługi medyczne, usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi.
(210) 516116
(220) 2020 07 16
(731) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo
(540) (znak słowny)
(540) SEDAXIN
(510), (511) 5 płyn odkażający do dezynfekcji rąk i powierzchni, chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni, 9 maseczki z filtrem węglowym.
516323
(220) 2020 07 22
WEBTALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEA TREE
(210)
(731)

516054
(220) 2020 08 20
OCHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCHO
(210)
(731)

(531) 05.01.16, 26.04.06, 26.04.07, 26.04.15, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 antybakteryjne środki do mycia
rąk, 37 dezynfekcja.
(531) 26.01.03, 26.01.22, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, preparaty weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane
do celów leczniczych, medycznych i użytku weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające,
9 urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, fotograficzne,
audiowizualne, optyczne, pomiarowe, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub
danych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media
do nagrywania i przechowywania danych, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, 10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, protezy oczu, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne

516414
(220) 2020 07 24
ATTESTED RIGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AIR VORTEX
(510), (511) 7 ręczne narzędzia pneumatyczne, przemysłowe
narzędzia pneumatyczne, pneumatyczne pistolety do paznokci, pneumatyczne urządzenia uderzające, maszyny wykrawające, maszyny na sprężone powietrze, maszyny na gaz
sprężony, maszyny do ekstruzji, maszyny, w tym przemysłowe urządzenia do pneumatycznej stymulacji przepływów,
wymienniki ciepła [części maszyn], złącza, sprzęgła i taśmy
maszynowe, części i wyposażenie do wyżej wymienionych
towarów zaliczonych do klasy 7, 37 oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni, oczyszczanie strumieniowo-ścierne
powierzchni niemetalowych, oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni metalowych, oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, podwodne oczyszczanie strumieniowo-ciśnieniowe powierzchni metalowych, oczyszczanie
(210)
(731)
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terenu, oczyszczanie ulic, oczyszczanie zbiorników na wodę,
mechaniczne oczyszczanie szlaków wodnych, podwodne
oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni niemetalowych, podwodne oczyszczanie strumieniowo-ścierne
powierzchni metalowych, podziemne prace konstrukcyjne
w zakresie wodociągów, czyszczenie układów wodociągów,
czyszczenie instalacji wodociągowych, instalacja przewodów wodociągowych, instalacja gazociągów i wodociągów,
instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji wodociągowych, usługi
doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych,
usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, powlekanie betonu, powlekanie – malowanie, powlekanie murów, powlekanie rur, powlekanie przewodów,
powlekanie kanałów ściekowych, malowanie metalowych
powierzchni w celu zapobiegania korozji, dezynfekcja, dezynfekcja pomieszczeń, dezynfekcja zastawy stołowej, dezynfekcja instrumentów chirurgicznych, zwalczanie szkodników i dezynfekcja, dezynfekcja budynków zapobiegająca
plagom bakterii.
(210)
(731)
(540)
(540)

516456
(220) 2020 07 27
PIERZCHAŁA MAREK, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
HuMusmin

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, nawozy dla rolnictwa
z alg morskich, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, środki chemiczne dla
rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla
rolnictwa, podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], nawozy dla rolnictwa, substancje do uprawy bezglebowej [rolnictwo], chemiczne środki wspomagające do użytku
w ogrodnictwie, chemicznie przetwarzany torf stosowany
w ogrodnictwie, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, komposty do podłóż hodowlanych do ogrodnictwa, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, podłoża hodowlane do ogrodnictwa, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki
przeciwpasożytnicze], środki chemiczne powierzchniowo
czynne do użytku w ogrodnictwie, środki chemiczne stosowane w ogrodnictwie, środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, substraty do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, włókna mineralne
do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w leśnictwie, gazy do użytku w leśnictwie, nadtlenek wapnia do użytku w leśnictwie, preparaty bakteriologiczne do użytku w leśnictwie, preparaty bakteryjne
do użytku w leśnictwie, środki chemiczne dla leśnictwa
[z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom], środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciwpasożytniczych, środki chemiczne po-
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wierzchniowo czynne do użytku w leśnictwie, środki chemiczne stosowane w leśnictwie, biologiczne nawozy azotowe, biostymulanty będące środkami pobudzającymi wzrost
roślin, chemiczne preparaty do uzdatniania gleby, chemiczne preparaty do wzbogacania gleby, chemiczne środki
wspomagające do użytku w rolnictwie, chemicznie przetwarzany torf stosowany w rolnictwie, chemicznie zmienione
nawozy złożone, chemikalia do użytku w leczeniu szkód ekologicznych u roślin, chemikalia używane w rolnictwie, chemikalia wzbogacające glebę, dodatki do kiszonek [konserwanty], dodatki glebowe, dodatki glebowe [nawożenie], dodatki
biologiczne służące do przekształcania plonów w kompost,
dodatki stosowane podczas sadzenia do polepszenia zakorzenienia, donice torfowe do celów ogrodniczych, formowane podłoża do uprawiania roślin składające się z torfu, gleba
do upraw, humus, kompost, kompost, obornik, nawozy,
kompost organiczny, kompost z liści, kompost z przegniłych
liści [nawozy], materiały poprawiające kondycję gleby, materiały włókniste do użytku jako środki uzdatniające glebę, materiały włókniste do użytku jako nawóz, mieszanki do sadzenia w doniczkach, mieszanki kompostowe wzbogacone
substancjami organicznymi, mieszanki kompostowe z materiału mineralnego w formie pyłu, mieszanki nawozów, mieszanki nawozów o spowolnionym uwalnianiu, mieszanki
produktów chemicznych i mikroorganizmów do zwiększania wartości odżywczej pasz dla zwierząt [inne niż do użytku
weterynaryjnego], mieszanki regulujące wzrost roślin, mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów do sterylizacji kompostu, mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów do siana przy produkcji pasz kiszonych [inne niż
do użytku weterynaryjnego], mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów do nawożenia kompostu, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy
ogrodnicze, preparaty z mikroelementami dla roślin, mineralne preparaty do użyźniania gleby, naturalne i syntetyczne
czynniki wspomagające wzrost roślin, nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, nawóz
do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie
ich gwałtownego wzrostu, nawóz naturalny, nawóz w formie
stałej, preparaty do nawożenia gleby, nawozy, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości chloru, nawozy biologiczne, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy
biologiczne stosowane do obróbki nasion, nawozy chemiczne, nawozy do gleb, nawozy do gleby, nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy
do trawy, nawozy do trawy lub terenów trawiastych, nawozy
do użytku domowego, nawozy hydroponiczne, nawozy
i użyźniacze, nawozy mieszane, nawozy mineralne, nawozy
morskie, nawozy naturalne, nawozy naturalne wykonane
ze składników morskich, nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy organiczne, nawozy potasowe, nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, nawozy uzyskane
metodą przetwarzania odpadów przez dżdżownice, nawozy
użyźniające glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów,
nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, nawozy zawierające azot i magnez (mg), nawozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy zawierające związki azotu, nawozy złożone, nieorganiczne nawozy, obornik, obornik organiczny,
oborniki sztuczne, obornik płynny, odżywki dla roślin, ogrodowa mieszanka ziemi doniczkowej, organiczna ziemia doniczkowa, pierwiastki śladowe do upraw, pierwiastki śladowe
do użytku w rolnictwie, pierwiastki śladowe do użytku
w ogrodnictwie, płynne nawozy, płynne substytuty obornika, podłoża hodowlane, podłoża hodowlane dla roślin, pokrycia humusowe, polepszacze do gleby, preparaty chemicz-
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ne do obróbki gleby, preparaty chemiczne do użyźniania
gleby [inne niż sterylizujące], preparaty chemiczne do użyźniania gleby, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych, preparaty do nawożenia, preparaty
do nawożenia gleby, preparaty do nawożenia pogłównego
do trawników, preparaty do nawożenia pogłównego [humus] do trawników, preparaty do odżywiania gleby [inne niż
sterylizujące], preparaty do odżywiania gleby, preparaty
do regulacji wzrostu roślin, preparaty do wzmacniania roślin,
preparaty odżywcze dla roślin, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty z mikroelementów dla roślin, preparowane gleby, produkty mineralne do użytku w hodowli roślin,
regulatory wzrostu dla roślin, regulatory wzrostu roślin, środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne
niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], środki chemiczne do użytku w mieszankach herbicydowych, środki chemiczne do użytku w herbicydach, środki chemiczne do użytku jako półprodukty w produkcji pestycydów, środki chemiczne do użytku w mieszankach pestycydowych, środki
chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, środki
chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie,
środki chemiczne przeciwpylne do użytku na ziarnie, środki
chemiczne stosowane w produkcji regulatorów wzrostu
owadów, środki chemiczne stosowane w produkcji insektycydów, środki do nawożenia ogrodu [nawozy], środki do regulacji wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów ogrodniczych,
środki do uzdatniania gleby do podawania do gleby przygotowanej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające], środki
do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów
rolnych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu
produktów ogrodowych, środki do uzdatniania gleby
do kontroli wzrostu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów ogrodowych, środki do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych, środki
do uzdatniania gleby do celów rolniczych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów ogrodniczych, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wypełniania ubytków w drzewach [leśnictwo], środki nawilżające do darni, środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki
poprawiające glebę [inne niż wyjaławiające], środki poprawiające glebę, środki poprawiające kondycję gleby, środki
poprawiające kondycję gleby do użytku ogrodniczego, środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego, środki
regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, środki stymulujące wzrost [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], środki ulepszające glebę, środki wzmacniające dla
roślin, środki zwiększające plony upraw, środki zwiększające
plony warzyw, środki zabezpieczające dla roślin, stymulatory
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], substancje chelatowe do użytku jako dodatki do listowia roślin, substancje chelatowe do użytku jako nawozy
do listowia roślin, substancje chelatowe do użytku jako środki odżywcze do listowia roślin, substancje chemiczne do stosowania jako powłoki gleby, substancje do pobudzania
wzrostu roślin, substancje do poprawy stanu gleby, substancje do regulacji wzrostu roślin, substancje do stabilizowania
ziemi, substancje do uzdatniania gleby, substancje do uzdatniania gleby [inne niż do wyjaławiania], substancje do użytku
ogrodniczego wyprodukowane przy pomocy inżynierii genetycznej, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie
do użytku w rolnictwie, substytuty gleby, superfosfaty [nawozy], surfaktanty do gleby, wykorzystywane do zapewnia-
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nia jednolitego przepływu wody w glebie, surfaktanty
do użytku w związku z pestycydami rolniczymi, surfaktanty
do użytku w produkcji pasz dla zwierząt, surowce zasilające
rośliny zawierające pierwiastki śladowe, syntetyczne nawozy,
torf [nawóz], torf do uprawy nasion, torf w postaci kompostu,
torf zawierający pierwiastki śladowe do użytku jako kompost, twardy obornik, tworzywa sztuczne w postaci proszków, płynów lub past, nawozy do użyźniania gleby, preparaty do użyźniania gleby, warstwa orna gleby, warstwa uprawna gleby, ziemia do upraw, ziemia do uprawy, ziemia doniczkowa, ziemia preparowana przeznaczona do kiełkowania
nasion.
516471
(220) 2020 07 27
INB MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Łączy nas biznes
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 02.09.14, 26.04.01, 26.04.14, 26.04.16,
26.04.18, 21.01.14
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy,
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami,
marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania
oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, obsługiwanie centrali
telefonicznych na rzecz innych, opracowywanie CV dla osób
trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
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wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów handlowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu
telezakupy, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy
płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie
tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych
i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia,
stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych,
tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi administracyjne w zakresie skierowań lekarza,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz
do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł
sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego,
usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców,
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi
sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi
w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu
konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
usługi wypełniania zeznań podatkowych, usługi związane
z listami prezentów, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bil-
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bordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zapewnianie rankingów użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób
trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje kredytowe, agencje nieruchomości, analizy finansowe, bankowość hipoteczna, bankowość on-line, crowdfunding, depozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja bonów wartościowych,
emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, faktoring, finansowa wycena drewna na pniu, finansowe izby rozrachunkowe, firmy windykacyjne, fundusze inwestycyjne
wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, handel
walutami i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach,
informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu
naftowego, gazowego i wydobywczego, opracowywanie
kosztorysów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek
pieniężnych, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje],
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie
akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych,
sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy
[wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, transfery elektroniczne wirtualnych walut, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie rabatów
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi aktuarialne, usługi badań
dotyczących finansów, usługi banków oszczędnościowych,
usługi depozytów sejfowych, usługi dotyczące maklerstwa
giełdowego, usługi finansowania, usługi funduszy zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń
od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe,
usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi związane
z majątkiem nieruchomym, weryfikacja czeków, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena finan-
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sowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena
finansowa wełny, wycena nieruchomości, wycena zbiorów
numizmatycznych, wycena znaczków, wyceny finansowe
w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, wyceny fiskalne, wymiana finansowa waluty wirtualnej, wynajem
biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów
społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe,
łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości,
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja podkastów, transmisja
programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie,
udostępnianie forów internetowych on-line, usługi poczty
głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki
łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi telefonii
konwencjonalnej i bezprzewodowej, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania do sieci
telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji,
usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi
telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wypożyczanie czasu dostępu do globalnych sieci
komputerowych, wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie smartfonów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości,
zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe, dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, edukacja religijna,
egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów,
fotografia, fotoreportaże, hazard, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne
[pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, malowanie twarzy, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nauka judo,
nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, organizacja
imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisa-
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nie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja
mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe
programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, sport (wypożyczanie sprzętu - ) [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie
napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia
herbaty], szkoły [edukacja], szkoły z internatem, świadczenie
usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt,
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie
obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi
bibliotek objazdowych, edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo
na potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie
sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi oceny w zakresie
sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych,
usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy
symulatorów, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie inżynierii
dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż
do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane
z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie akwariów pokojowych, wypożyczanie
aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub
do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, wypożyczanie taśm
wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli
na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, zapewnianie
rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach roz-
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rywkowych lub kulturalnych, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analiza pisma ręcznego [grafologia],
analiza systemów komputerowych, analizy chemiczne, analizy dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych, analizy
wody, audyt energetyczny, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania dotyczące
technologii telekomunikacyjnych, badania geologiczne, badania naukowe, badania naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów, badania techniczne,
badania w dziedzinie budownictwa, badania w dziedzinie
fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie
mechaniki, badania w dziedzinie spawania, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, chmura obliczeniowa,
digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania witryn internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, eksploracja podwodna
[akwanautyka], elektroniczne monitorowanie aktywności
związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania
oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości
w Internecie, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, kontrola szybów naftowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, medyczne badania naukowe, miernictwo
[pomiary], monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, ocena jakości
drewna na pniu, ocena jakości wełny, odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie techniczne, platforma jako usługa [PaaS], pomiary geodezyjne, pomiary pól naftowych, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, powielanie programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, prognozowanie pogody, prognozy meteorologiczne, programowanie komputerów, projektowanie
budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie
graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie mody,
projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizytówek, próby kliniczne, przechowywanie danych elektronicznych, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu
wywołania deszczu, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe],świadczenie usług
dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu
technologii jednorazowego logowania dla aplikacji on-line,
testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów
informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform
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komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza
lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi architektoniczne, usługi chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi
kartograficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
usługi szyfrowania danych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie identyfikacji użytkowników
z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, wynajem
liczników do rejestrowania zużycia energii, wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, 45 agencje adopcyjne, agencje matrymonialne, audyty zgodności z prawem, audyty zgodności
z przepisami, badania prawne, badanie przeszłości osób, biura rzeczy znalezionych, doradztwo duchowe, doradztwo
prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów, doradztwo w przypadku straty bliskiej osoby, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], gaszenie pożarów, konsultacje w zakresie znaków zodiaku, kontrola bezpieczeństwa bagażu, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie
własności intelektualnej, mediacje, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona osobista, opieka
nad domem pod nieobecność właścicieli, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, opieka nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], organizowanie ceremonii religijnych, organizowanie spotkań politycznych, organizowanie zgromadzeń religijnych, otwieranie zamków
zabezpieczających, pisanie prywatnych listów, planowanie
i organizowanie ceremonii ślubnych, pomoc przy zakładaniu
kimono, poszukiwania genealogiczne, poszukiwanie osób
zaginionych, prawne administrowanie licencjami, prowadzenie ceremonii pogrzebowych, rejestrowanie nazw domen
[usługi prawne], sprawy sporne (usługi pomocy w -), stawianie tarota indywidualnym osobom, siedzenie skradzionych
przedmiotów, udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach
publikacji oprogramowania, usługi adwokackie, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi
detektywistyczne, usługi doradztwa osobistego w zakresie
stylizacji ubioru, usługi dozorcze [concierge], usługi kremacyjne, usługi monitorowania prawnego, usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej, usługi pogrzebowe,
usługi prawne w dziedzinie imigracji, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi ratownictwa, usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi
stróży nocnych, usługi w zakresie balsamowania, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi wróżenia z kart, usługi wyprowadzania psów, ustalanie horoskopów, wynajem nazw domen
internetowych, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych,
wypożyczanie gaśnic, wypożyczanie odzieży, wypożyczanie
sejfów, wypożyczanie strojów wieczorowych, wypuszczanie
gołębi na specjalne okazje, zarządzanie prawami autorskimi.
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516703
(220) 2020 08 04
HEMP CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMP CARE
(210)
(731)

(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki z konopi, dermokosmetyki z konopi,
mydła z konopi, płyny do pielęgnacji włosów z konopi, środki
do czyszczenia zębów i jamy ustnej z konopi, 5 suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety dla zwierząt,
suplementy diety na bazie białka konopi, nasion konopi lub
oleju z nasion konopi, olej CBD pochodzący z rośliny konopi,
ekstrakty konopne, żywice i oleje, suplementy diety z konopi,
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne z konopi, konopie
indyjskie do celów medycznych, produkty lecznicze, produkty lecznicze zawierające wyciągi z konopi, wyciągi z konopi
do celów medycznych, oleje i olejki z konopi do celów medycznych, kremy, maści, oleje i olejki o działaniu leczniczym,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi zawierające wyciągi z konopi, suplementy diety dla ludzi zawierające olej z konopi, produkty lecznicze dla zwierząt domowych,
suplementy diety dla zwierząt domowych, 29 oleje jadalne
i jadalne masła zawierające marihuanę leczniczą, marihuanę
i konopie siewne oraz ich pochodne, jadalne masła, konopie, ekstrakty z konopi, kanabidiol i kanabinoidy pochodzące
z konopi, białko z konopi w proszku, ziarna konopi, olej z konopi, nasiona konopi, mąka z konopi, płatki z konopi, mleko
z konopi, przekąski na bazie konopi i inne produkty z konopi,
34 wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne
w płynie do papierosów elektronicznych, aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, płyny do elektronicznych papierosów
[e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory dla palaczy,
do stosowania doustnego, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, zioła do palenia, atomizery do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, kartridże do papierosów
elektronicznych, melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], naboje
do kartridżów do papierosów elektronicznych, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę
roślinną, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający olej CBD, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż
olejki eteryczne, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa medycznych konopi siewnych i medycznej marihuany, suszonych
leczniczych konopi siewnych, jadalnych leczniczych konopi
siewnych i świeżych leczniczych konopi siewnych, sprzedaż
hurtowa, detaliczna i internetowa suplementów ziołowych
i dietetycznych z konopi siewnych, suplementów roślinnych
z konopi siewnych, farmaceutyków z konopi siewnych, jadalnych konopi siewnych do celów medycznych, preparatów
do stosowania miejscowego na skórę z konopi siewnych
do celów medycznych, wyciągów z konopi siewnych do celów medycznych, koncentratów konopi siewnych do celów
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medycznych, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa
olejów jadalnych, olejów jadalnych, i jadalnych maseł zawierających marihuanę leczniczą, marihuanę i konopie siewne
oraz ich pochodne i jadalnych maseł, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa pochodnych konopi siewnych, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa suplementów diety
dla zdrowia z konopi, farmaceutyków z konopi, nutraceutyków, suplementów roślinnych dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia, ziołowych suplementów dla ogólnego
zdrowia i dobrego samopoczucia, naturalnych produktów
żywnościowych z konopi, usługi prowadzenia sklepu, usługi
prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach
sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej: zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, suplementy diety na bazie białka konopi, nasion konopi
lub oleju z nasion konopi, olej CBD pochodzący z rośliny konopi, ekstrakty konopne, żywice i oleje, rośliny konopi, konopie, nieprzetworzone, rośliny suszone, kwiaty suszone, liście
suszone, nasiona roślin, nasiona nieprzetworzone, olejki oraz
kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, maści, nielecznicze, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, nielecznicze kremy
do stóp, maski do twarzy, balsamy do ust, szampony, żele
pod prysznic, mydła, balsamy do ciała, mleczka do ciała, sole
do kąpieli, peelingi złuszczające do ciała, peelingi do twarzy,
woda toaletowa, perfumy, olejki i płyny do masażu, odżywki
do włosów, żele do masażu, inne niż do celów medycznych,
żele pod prysznic, płyny do płukania jamy ustnej, ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, młynki nieelektryczne,
płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający
glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych
[e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, ciekłe roztwory
do użytku w e-papierosach, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów,
środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego.
516710
(220) 2020 08 03
GILI GILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gili gili
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 28 zabawki, w tym zabawki do montowania
na ścianach, zabawki drewniane, układanki, łamigłówki,
wielofunkcyjne maty podłogowe dla dzieci, gry planszowe,
manipulacyjne i edukacyjne, klocki do zabawy, stoły do gier,
wyposażenie placów zabaw, tematyczne, miękkie systemy
do zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz, artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 usługi reklamowe, marketingowe
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i promocyjne, usługi dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą w zakresie franchisingu: usługi sprzedaży: detalicznej, hurtowej, prowadzonej za pośrednictwem Internetu,
poprzez zamówienia korespondencyjne, w systemie telezakupów w zakresie: zabawek, wyposażenia sal zabaw dla dzieci, artykułów sportowych, gimnastycznych i rekreacyjnych,
odzieży, mebli dla dzieci, akcesoriów do rehabilitacji dzieci,
usługi w zakresie organizowania wystaw i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, reklama prasowa, radiowa,
telewizyjna, za pośrednictwem środków elektronicznych,
wydawanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
prospektów, broszur, druków, usługi związane z prowadzeniem przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, usługi
menedżerskie, zapewnienie zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi
związane z organizowaniem sieci miejsc do wypoczynku
i rozrywki, 41 organizowanie rozrywek dla dzieci, organizowanie i prowadzenie sal zabaw dla dzieci, prowadzenie parków rozrywki dla dzieci, szkolenie personelu opiekującego
się dziećmi w trakcie zabaw, opieka dzienna nad dziećmi,
usługi związane z rozrywką, rekreacją, wypoczynkiem, edukacją, wypożyczanie i udostępnianie sprzętu sportowego,
rekreacyjnego oraz służącego rozrywce i wypoczynkowi,
usługi w zakresie: tematycznych gier terenowych, parków
sprawności dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz placów
zabaw dla dzieci, organizowanie balów dla dzieci, spotkań
towarzyskich, obsługa tematycznych ścieżek edukacyjnych,
wypożyczanie książek, usługi wydawnicze, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne,
42 projektowanie w zakresie: zabawek, wyposażenia sal zabaw, odzieży, projektowanie graficzne, projektowanie stron
internetowych, projektowanie wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, 43 usługi restauracyjne, kawiarnie, restauracje,
katering, dostarczanie żywności i jej dowóz, hotele, krótkotrwałe zakwaterowanie, organizowanie wypoczynku dla dzieci, prowadzenie żłobków, przedszkoli, opieka nad osobami
starszymi, wypożyczanie sprzętu restauracyjnego i naczyń,
krótkotrwała opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców.
(210) 516895
(220) 2020 08 07
(731) Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens, GB
(540) (znak słowny)
(540) FLOW
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące napoje i wodę, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące napoje i wodę dostarczane przez automaty
sprzedające, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące zaopatrzenie w napoje, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej obejmujące maszyny do chłodzenia napojów i dystrybutory do napojów, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej obejmujące automaty do napojów i automaty
do sprzedaży wody, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
obejmujące sprzęt do uzdatniania wody pitnej, urządzenia do filtrowania wody pitnej, urządzenia do oczyszczania
wody pitnej i urządzenia do dystrybucji wody pitnej.
(210) 516896
(220) 2020 08 07
(731) Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens, GB
(540) (znak słowny)
(540) FLOW
(510), (511) 11 urządzenia do schładzania wody pitnej i dystrybutory wody pitnej, dystrybutory do napojów, urządzenia do oczyszczania i filtrowania wody pitnej, urządzenia
do uzdatniania wody pitnej.

(210)
(731)
(540)
(540)
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516897
(220) 2020 08 07
Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens, GB
(znak słowno-graficzny)
PRIMO

(531) 01.15.15, 01.15.14, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące napoje i wodę, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące napoje i wodę dostarczane przez automaty
sprzedające, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące zaopatrzenie w napoje, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej obejmujące maszyny do chłodzenia napojów i dystrybutory do napojów, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej obejmujące automaty do napojów i automaty
do sprzedaży wody, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
obejmujące sprzęt do uzdatniania wody pitnej, urządzenia do filtrowania wody pitnej, urządzenia do oczyszczania
wody pitnej i urządzenia do dystrybucji wody pitnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

516898
(220) 2020 08 07
Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens, GB
(znak słowno-graficzny)
PRIMO

(531) 01.15.15, 01.15.14, 27.05.01
(510), (511) 32 woda pitna.
(210)
(731)
(540)
(540)

516899
(220) 2020 08 07
Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens, GB
(znak słowno-graficzny)
PRIMO

(531) 01.15.15, 01.15.14, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do schładzania wody pitnej i dystrybutory wody pitnej, dystrybutory do napojów, urządzenia do oczyszczania i filtrowania wody pitnej, urządzenia
do uzdatniania wody pitnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

516900
(220) 2020 08 07
Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens, GB
(znak słowno-graficzny)
PRIMO
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(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
obejmujące napoje i wodę, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej obejmujące napoje i wodę dostarczane przez
automaty sprzedające, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące zaopatrzenie w napoje, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące maszyny do chłodzenia napojów i dystrybutory do napojów, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące automaty do napojów i automaty do sprzedaży wody, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej obejmujące sprzęt do uzdatniania
wody pitnej, urządzenia do filtrowania wody pitnej, urządzenia do oczyszczania wody pitnej i urządzenia do dystrybucji wody pitnej.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(210) 516905
(220) 2020 08 07
(731) Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens, GB
(540) (znak słowny)
(540) PUREFLO
(510), (511) 11 urządzenia do schładzania wody i dystrybutory wody, dystrybutory do napojów, urządzenia do oczyszczania i filtrowania wody pitnej, urządzenia do uzdatniania
wody pitnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

516906
(220) 2020 08 07
Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens, GB
(znak słowno-graficzny)
flow BY PRIMO

516901
(220) 2020 08 07
Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens, GB
(znak słowno-graficzny)
PRIMO

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do schładzania wody pitnej i dystrybutory wody pitnej, dystrybutory do napojów, urządzenia do oczyszczania i filtrowania wody pitnej, urządzenia
do uzdatniania wody pitnej.
(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 32 woda pitna.
(210)
(731)
(540)
(540)

516902
(220) 2020 08 07
Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens, GB
(znak słowno-graficzny)
PRIMO

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do schładzania wody pitnej i dystrybutory wody pitnej, dystrybutory do napojów, urządzenia do oczyszczania i filtrowania wody pitnej, urządzenia
do uzdatniania wody pitne.
(210) 516903
(220) 2020 08 07
(731) Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens, GB
(540) (znak słowny)
(540) PUREFLO
(510), (511) 40 wypożyczanie filtrów do wody, wynajem
sprzętu do uzdatniania wody, wynajmowanie urządzeń
do oczyszczania wody.

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

516907
(220) 2020 08 07
Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens, GB
(znak słowno-graficzny)
flow BY PRIMO

(531) 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące napoje i wodę, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące napoje i wodę dostarczane przez automaty
sprzedające, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej obejmujące zaopatrzenie w napoje, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej obejmujące maszyny do chłodzenia napojów i dystrybutory do napojów, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej obejmujące automaty do napojów i automaty
do sprzedaży wody, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
obejmujące sprzęt do uzdatniania wody pitnej, urządzenia do filtrowania wody pitnej, urządzenia do oczyszczania
wody pitnej i urządzenia do dystrybucji wody pitnej.
516948
(220) 2020 08 10
H.S. HALAL POLDROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) PL HALAL SYSTEM PL INTERNATIONAL HALAL

Nr ZT48/2020

medycznego, maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego,maski na twarz do ochrony przed substancjami toksycznymi
do użytku medycznego, maski na twarz do użytku medycznego dla ochrony przeciwbakteryjnej, środki ochrony osobistej w szczególności maski sanitarne.
517163
(220) 2020 08 16
JACHTTRAVEL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAK TU ŁADNIE jaktuladnie.com

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.16, 26.01.18,
26.11.03, 26.11.07, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10
(510), (511) 29 mięso, drób, wyroby mięsne, 42 nadawanie
certyfikatów na mięso, drób, wyroby mięsne.
(210)
(731)
(540)
(540)

516977
(220) 2020 08 10
GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(znak słowno-graficzny)
NIOSKA ProLong

(531)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna
zbóż.
(210)
(731)
(540)
(540)

516997
(220) 2020 08 10
GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(znak słowno-graficzny)
NIOSKA ProLiv

29.01.12, 05.03.20, 05.05.20, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18,
26.01.22
(510), (511) 39 usługi czarterowania jachtów i łodzi, usługi
przystani jachtowej, usługi pilotów wycieczek, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, dostarczanie żywności przez restauracje, usługi w zakresie dostarczania żywności, dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 41 organizowanie imprez sportowych, organizowanie
imprez muzycznych, organizacja imprez rozrywkowych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez
edukacyjnych, organizacja regat jachtowych, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie konkursów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe
usługi kateringowe, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych
klientów.
517176
(220) 2020 08 14
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII WODNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oleśnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWiOŚ
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna
zbóż.
(210) 517041
(220) 2020 08 11
(731) BANSLEBEN JAKUB, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) hilfitec
(510), (511) 9 osłony do twarzy, środki ochrony osobistej
w szczególności maski ochronne, środki ochrony indywidualnej w szczególności twarzy, maski ochronne, 10 maski sanitarne do celów medycznych, maski stosowane przez personel medyczny, maski ochronne na twarz, maski higieniczne
do celów medycznych, maski medyczne, maski na twarz
do użytku medycznego, maski ochronne na nos do użytku
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(531) 29.01.13, 26.01.03, 26.01.11, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych,
usług remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych,
budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych,
roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, roboty wodno kanalizacyjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni,
roboty melioracyjne, prace budowlano - wykończeniowe
w zakresie wystroju wnętrz, 39 usługi transportowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

517190
(220) 2020 09 28
WUDYKA ŁUKASZ YZER, Kraków
(znak słowno-graficzny)
SEOSEM 24 WE REACH CONVERSION PEAKS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 26.01.07, 24.15.01
(510), (511) 35 wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, optymalizacja
stron internetowych, reklama biznesowych stron internetowych, promocja on-line sieci komputerowych i stron
internetowych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, promowanie usług finansowych
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, zestawianie
reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe,
zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach
internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio on-line
za pośrednictwem strony internetowej, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie dzieł sztuki innych osób
poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem
strony internetowej, usługi dopasowywania w ramach sieci
reklamowe) on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów
między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, 42 projektowanie
stron domowych i stron internetowych, projektowanie
stron internetowych, projektowanie stron głównych, programowanie stron internetowych, aktualizowanie stron
internetowych, kompilacja stron internetowych, tworzenie
stron internetowych, projektowanie komputerowych stron
internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych,
programowanie spersonalizowanych stron internetowych,
projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i tworzenie stron głównych
i stron internetowych, projektowanie i aktualizacja stron
głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, projektowanie
i opracowywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie stron internetowych
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dla innych, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych
(stron internetowych) na rzecz osób trzecich, projektowanie
stron głównych i witryn internetowych, usługi testowania
obciążenia stron internetowych, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, aktualizacja stron
głównych do sieci komputerowych, tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, projektowanie stron
internetowych w celach reklamowych, usługi w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie stron głównych
dla osób trzecich, aktualizacja stron głównych dla osób trzecich, programowanie oprogramowania do opracowywania
stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, tworzenie i dostarczanie
stron internetowych osobom trzecim, zarządzanie stronami
internetowymi na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i uaktualnianie stron głównych
do sieci komputerowych, projektowanie i wdrażanie stron
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, instalowanie stron internetowych
w Internecie na rzecz osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie,
utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług on-line i Internetu, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich,
doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych do handlu elektronicznego, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania
i kodu do tworzenia stron internetowych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], hosting
stron internetowych, hosting mobilnych stron internetowych, hosting spersonalizowanych stron internetowych, hosting stron internetowych w Internecie, usługi w zakresie hostingu stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania
do opracowywania stron internetowych, wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, hosting
przestrzeni pamięciowe na potrzeby stron internetowych,
hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting
strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, hosting strony internetowej
on-line do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania do opracowywania stron
internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych
za pośrednictwem strony internetowej, hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej.
(210) 517192
(220) 2020 09 28
(731) WUDYKA ŁUKASZ YZER, Kraków
(540) (znak słowny)
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(540) SEOSEM24 Łukasz Wudyka
(510), (511) 35 wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, optymalizacja
stron internetowych, reklama biznesowych stron internetowych, promocja on-line sieci komputerowych i stron
internetowych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, promowanie usług finansowych
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, zestawianie
reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe,
zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach
internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio on-line
za pośrednictwem strony internetowej, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie dzieł sztuki innych osób
poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem
strony internetowej, usługi dopasowywania w ramach sieci
reklamowe) on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów
między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, 42 projektowanie
stron domowych i stron internetowych, projektowanie
stron internetowych, projektowanie stron głównych, programowanie stron internetowych, aktualizowanie stron
internetowych, kompilacja stron internetowych, tworzenie
stron internetowych, projektowanie komputerowych stron
internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych,
programowanie spersonalizowanych stron internetowych,
projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i tworzenie stron głównych
i stron internetowych, projektowanie i aktualizacja stron
głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, projektowanie
i opracowywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie stron internetowych
dla innych, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych
(stron internetowych) na rzecz osób trzecich, projektowanie
stron głównych i witryn internetowych, usługi testowania
obciążenia stron internetowych, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, aktualizacja stron
głównych do sieci komputerowych, tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, projektowanie stron
internetowych w celach reklamowych, usługi w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie stron głównych
dla osób trzecich, aktualizacja stron głównych dla osób trzecich, programowanie oprogramowania do opracowywania
stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, tworzenie i dostarczanie
stron internetowych osobom trzecim, zarządzanie stronami
internetowymi na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i uaktualnianie stron głównych
do sieci komputerowych, projektowanie i wdrażanie stron
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowa-
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niem stron internetowych, instalowanie stron internetowych
w Internecie na rzecz osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie,
utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług on-line i Internetu, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich,
doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych do handlu elektronicznego, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania
i kodu do tworzenia stron internetowych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], hosting
stron internetowych, hosting mobilnych stron internetowych, hosting spersonalizowanych stron internetowych, hosting stron internetowych w Internecie, usługi w zakresie hostingu stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania
do opracowywania stron internetowych, wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, hosting
przestrzeni pamięciowe na potrzeby stron internetowych,
hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting
strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, hosting strony internetowej
on-line do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania do opracowywania stron
internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych
za pośrednictwem strony internetowej, hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej.
(210) 517212
(220) 2020 08 17
(731) PENDERECKA ELŻBIETA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Krzysztof Penderecki
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym,
sztućce, 9 urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne,
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku,
obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania,
oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych,
14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, 15 instrumenty muzyczne,
statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, materiały
do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania,
materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 20 meble, lustra, ramki obrazów, pojemniki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, ozdoby choinkowe,
32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, 34 tytoń i substraty tytoniu, papierosy i cy-

Nr ZT48/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

gara, przybory dla palaczy, zapałki, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowania działalnością
gospodarczą, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność
finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, 38 usługi telekomunikacyjne, 39 transport, parkowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży,
40 obróbka materiałów, oczyszczanie powietrza i oczyszczanie wody, drukowanie, konserwowanie napojów i żywności,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, prywatne
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób.
517241
(220) 2020 08 18
G’POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) g’power
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 12 wiosła.
517295
(220) 2020 08 19
TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) (znak słowny)
(540) Ekogroszek GÓRNIK
(510), (511) 1 węgiel.

(210)
(731)

517296
(220) 2020 08 19
TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) (znak słowny)
(540) Ekogroszek MAŁY GÓRNIK
(510), (511) 1 węgiel.
(210)
(731)

517353
(220) 2020 08 21
GLASER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O-SHOP.COM

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary antyrefleksyjne, etui
na okulary, okulary dla dzieci, soczewki optyczne, soczewki antyrefleksyjne, soczewki okularowe, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki z tworzywa sztucznego, okulary
polaryzacyjne, okulary do czytania, osłony do okularów,
uchwyty do okularów, oprawki do okularów, części do okularów, okulary do uprawiania sportu, soczewki do okularów słonecznych, oprawki do okularów słonecznych, szkła
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przeciwsłoneczne nakładane na okulary, szkła okularowe
pokryte powłoką antyrefleksyjną, oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, oprawki okularów wykonane
z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego
z tworzywem sztucznym, oprawki do okularów wykonane
z metalu, oprawki okularowe [puste], etui na okulary słoneczne, szkło optyczne, 28 sprzęt sportowy, sprzęt do treningów
sportowych, 35 zarządzanie sprzedażą za pośrednictwem
Internetu następujących towarów: artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary
antyrefleksyjne, etui na okulary, okulary dla dzieci, soczewki optyczne, soczewki antyrefleksyjne, soczewki okularowe,
soczewki korekcyjne [optyka], soczewki z tworzywa sztucznego, okulary polaryzacyjne, okulary do czytania, osłony
do okularów, uchwyty do okularów, oprawki do okularów,
części do okularów, okulary do uprawiania sportu, soczewki do okularów słonecznych, oprawki do okularów słonecznych, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, szkła
okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną, oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, oprawki okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, oprawki
do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego,
oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzywem sztucznym, oprawki do okularów wykonane z metalu, oprawki okularowe [puste], etui na okulary
słoneczne, szkło optyczne, sprzęt sportowy, sprzęt do treningów sportowych, 40 szlifowanie szkła optycznego, usługi
szlifierstwa optycznego, szlifowanie soczewek optycznych,
powlekanie soczewek optycznych, obróbka komponentów
optycznych w celu zmiany właściwości optycznych, nakładanie cienkich powłok foliowych na elementy optyczne, obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych, obróbka
soczewek w celu zmiany właściwości optycznych, przetwarzanie soczewek optycznych w celu spełnienia indywidualnych wymagań, 44 usługi optyczne, usługi badania wzroku
[zakłady optyczne], obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, badania optyczne, dopasowywanie
soczewek optycznych, usługi okulistyczne, usługi optometryczne, dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek kontaktowych, usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, optometria.
517355
(220) 2020 08 21
GLASER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM OKULARÓW PROGRESYWNYCH
(210)
(731)

(531) 16.03.13, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary antyrefleksyjne, etui
na okulary, okulary dla dzieci, soczewki optyczne, soczewki antyrefleksyjne, soczewki okularowe, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki z tworzywa sztucznego, okulary
polaryzacyjne, okulary do czytania, osłony do okularów,
uchwyty do okularów, oprawki do okularów, części do okularów, okulary do uprawiania sportu, soczewki do okularów słonecznych, oprawki do okularów słonecznych, szkła
przeciwsłoneczne nakładane na okulary, szkła okularowe
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pokryte powłoką antyrefleksyjną, oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, oprawki okularów wykonane
z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego
z tworzywem sztucznym, oprawki do okularów wykonane
z metalu, oprawki okularowe [puste], etui na okulary słoneczne, szkło optyczne, 40 szlifowanie szkła optycznego, usługi
szlifierstwa optycznego, szlifowanie soczewek optycznych,
powlekanie soczewek optycznych, obróbka komponentów
optycznych w celu zmiany właściwości optycznych, nakładanie cienkich powłok foliowych na elementy optyczne, obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych, obróbka
soczewek w celu zmiany właściwości optycznych, przetwarzanie soczewek optycznych w celu spełnienia indywidualnych wymagań, 44 usługi optyczne, usługi badania wzroku
[zakłady optyczne], obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, badania optyczne, dopasowywanie
soczewek optycznych, usługi okulistyczne, usługi optometryczne, dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek kontaktowych, usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, optometria.
517421
(220) 2020 08 24
DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karkonoski LAGER

(210)
(731)

Nr ZT48/2020

(540) Jak pokochałam GANGSTERA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, 41 produkcja filmów
i filmów na taśmach filmowych, pozostałych filmów, publikacja książek.
517455
(220) 2020 08 25
KOŁOBRZESKA GRUPA PRODUCENTÓW RYB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kołobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) OCH!MISTRZ
(510), (511) 29 ryby, filety rybne, ryby solone, konserwy
rybne, przeciery rybne, oleje spożywcze, sałatki warzywne,
31 ryby żywe, 35 usługi w zakresie sprzedaży ryb oraz wyrobów spożywczych i potraw na bazie ryb w wyspecjalizowanych punktach handlowych i poprzez Internet, 40 usługi
na rzecz osób trzecich w zakresie mrożenia, smażenia, solenia i wędzenia powierzonych ryb oraz przerobu ryb na produkty lub półprodukty finalne.
(210)
(731)

517485
(220) 2020 08 25
CYBER GROUP STUDIOS Société par actions
simplifiée, Paryż, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIGANTOZAUR

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
517433
(220) 2020 08 24
OLEWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek
(540) (znak słowny)
(540) Olewnik jedzenie ma znaczenie
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, ekstrakty mięsne,
wędliny, konserwy mięsne, drób, konserwy drobiowe, dziczyzna, dziczyzna konserwowana, gotowe dania składające
się głównie z mięsa, oleje i tłuszcze jadalne, 35 usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi reklamowe za pośrednictwem
Internetu, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, negocjowanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, usługi w zakresie strategii biznesowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z artykułami spożywczymi.
(210)
(731)

517445
(220) 2020 08 24
OPEN MIND PRODUCTION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 fotografie, artykuły piśmienne, naklejki
(nalepki), materiały przylepne do celów papeteryjnych
i domowych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), klisze drukarskie, karton, pudełka kartonowe lub papierowe, plakaty, albumy, karty, książki, gazety,
prospekty, kalendarze, broszury, przyrządy do pisania, obrazy w ramach lub bez ram, akwarele, rysunki, przyrządy
do rysowania, papierowe chusteczki do nosa, ręczniki papierowe, bielizna stołowa papierowa, torby i torebki (woreczki, kieszonki) do pakowania (z papieru lub tworzyw
sztucznych).
517486
(220) 2020 08 25
CYBER GROUP STUDIOS Société par actions
simplifiée, Paryż, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT48/2020
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(540) GIGANTOZAUR GRA

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 płyty kompaktowe (audio-video), interaktywne CD-ROM-y, oprogramowanie do gier wideo, aparatura
i przyrządy fotograficzne, aparatura do filmowania, instrumenty i aparatura optyczna, urządzenia i przyrządy do nauczania, aparatura do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do transmisji dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku,
urządzenia do nagrywania obrazów, urządzenia do przesyłania obrazów, urządzenia do odtwarzania obrazów, płyty
kompaktowe (CD), płyty DVD, cyfrowe nośniki danych, maszyny liczące, komputery, oprogramowanie do gier, zapisane
oprogramowanie komputerowe, sprzęt peryferyjny do komputerów, walkmany cyfrowe, słuchawki, zestawy słuchawkowe na głowę do rzeczywistości wirtualnej, okulary (optyka),
okulary 3D, artykuły optyczne, etui do okularów, karty pamięci, torby przeznaczone do laptopów, zegarki inteligentne
(z funkcją przetwarzania danych), baterie elektryczne, kaski
ochronne do uprawiania sportu.
517490
(220) 2020 08 25
MYTEK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MYTEK
(210)
(731)

cyfrowo-analogowe, konwertery elektryczne, konwertery
sygnałów, konwertery elektroakustyczne, 35 promowanie
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, 37 usługi doradcze dotyczące
instalacji sprzętu audiowizualnego, instalacja sprzętu audiowizualnego, 38 transmisja strumieniowa materiałów audio,
wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej, transmisja cyfrowych programów audio
i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików
do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji
strumieniowej przez światową sieć komputerową, 41 wynajem sprzętu audio i wideo, usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, produkcja
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, udostępnianie treści audio on-line nie do pobrania, udostępnianie studiów audio lub wideo, 42 projektowanie audiowizualnych prac twórczych, projektowanie
oprogramowania dla operatorów audio i wideo, opracowywanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, projektowanie
sprzętu dla operatorów audio i wideo.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

(531) 26.13.01, 25.07.07, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21
(510), (511) 9 podręczne komputery, cyfrowe serwery
dźwięku, serwery komputerowe, serwery plików, nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], stacja dysków CD-ROM,
napędy CD-ROM, słuchawki z redukcją hałasu, słuchawki
bezprzewodowe, słuchawki muzyczne, słuchawki stereofoniczne, słuchawki, routery do doprowadzania sygnałów
audio, wideo i sygnałów cyfrowych, kable do przewodzenia
sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia audiowizualne i fotograficzne,
urządzenia do odtwarzania audio, odtwarzacze cyfrowych
taśm audio, odbiorniki bezprzewodowe (audio, wideo), urządzenia audio hi-fi, wielopomieszczeniowe urządzenia audio,
sprzęt konferencyjny audio, sprzęt nagrywający audio, scalone wzmacniacze audio, głośniki [sprzęt audio], analizatory
audio, odtwarzacze audio, timery audio, kable audio, głośniki audio, sprzęt audio, wzmacniacze audio, konwertery
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517504
(220) 2020 08 25
Hochland SE, Heimenkirch, DE
(znak słowno-graficzny)
CHLEB & SER OD HOCHLAND

27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
24.17.01, 08.03.08, 08.03.09, 08.01.01, 08.01.03, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.19, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 29 produkty mleczne, zwłaszcza sery i przetwory serowe, pasty do smarowania wykonane z sera i/lub
przetwory serowe ze składnikami niemlecznymi, masło, oleje i tłuszcze jadalne, produkty zastępcze na bazie tłuszczów
roślinnych do produktów mlecznych, dania gotowe przyrządzane z sera, gotowe sałatki, 30 kanapki z sałatką i/lub
serem i/lub produktami serowymi i/lub mięsem i/lub rybą,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów:
produkty mleczne, zwłaszcza sery i przetwory serowe, pasty do smarowania wykonane z sera i/lub przetwory serowe
ze składnikami niemlecznymi, masło, oleje i tłuszcze jadalne,
produkty zastępcze na bazie tłuszczów roślinnych do produktów mlecznych, dania gotowe przyrządzane z sera, gotowe sałatki, kanapki z sałatką i/lub serem i/lub produktami
serowymi i/lub mięsem i/lub rybą, dystrybucja produktów
do celów reklamowych, pokazy towarów, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie sera i produktów
serowych, prezentacja towarów do sprzedaży detalicznej.
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(210) 517509
(220) 2020 10 20
(731) PICSANE LAB SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Clipmaker
(510), (511) 9 przenośne i stacjonarne urządzenia do wykonywania zdjęć, nagrywania filmów, ruchomych obrazów
i dźwięków, kamery, aparaty fotograficzne, aparatura fotograficzna, urządzenia fotograficzne, pliki graficzne do pobierania, analizatory obrazów w tym ruchomych obrazów,
urządzenia do nagrywania, zapisu, odtwarzania i przesyłania
obrazów, ruchomych obrazów, filmów i dźwięków, programy komputerowe do przetwarzania obrazów, ruchomych
obrazów, filmów i dźwięków, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów, ruchomych obrazów, filmów
i dźwięków cyfrowych, oprogramowanie do przetwarzania
i przesyłania obrazów, ruchomych obrazów, grafiki i tekstu,
programy komputerowe do edytowania obrazów, ruchomych obrazów, dźwięku i wideo, filtry do użytku w fotografii.
grafika do pobrania do telefonów komórkowych, monitory
[programy komputerowe], 35 reklama, sprzedaż towarów,
w tym za pośrednictwem Internetu: przenośne i stacjonarne
urządzenia do wykonywania zdjęć, nagrywania filmów, ruchomych obrazów i dźwięków, kamery, aparaty fotograficzne, aparatura fotograficzna, urządzenia fotograficzne, pliki
graficzne do pobierania, analizatory obrazów w tym ruchomych obrazów, urządzenia do nagrywania, zapisu, odtwarzania i przesyłania obrazów, ruchomych obrazów, filmów
i dźwięków, programy komputerowe do przetwarzania obrazów, ruchomych obrazów, filmów i dźwięków, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów, ruchomych
obrazów, filmów i dźwięków cyfrowych, oprogramowanie
do przetwarzania i przesyłania obrazów, ruchomych obrazów, grafiki i tekstu, programy komputerowe do edytowania
obrazów, ruchomych obrazów, dźwięku i wideo, usługi marketingowe, 38 transmisja danych, informacji, wiadomości, filmów, obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, przesyłanie zakodowanych danych, informacji, wiadomości, filmów,
obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, wspomagana
komputerowo transmisja danych, informacji, wiadomości,
filmów, obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, bezpieczna transmisja danych, informacji, wiadomości, filmów,
obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, komputerowa
transmisja danych, informacji, wiadomości, filmów, obrazów
ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, usługi w zakresie elektronicznej transmisji danych, informacji, wiadomości, filmów,
obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, aplikacje internetowe i telefoniczne transmisji danych, informacji, wiadomości, filmów, obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, 42 projektowanie animacji na rzecz innych, projektowanie animacji
i efektów specjalnych dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania do przetwarzania obrazów, filmów i dźwięków,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
517558
(220) 2020 08 27
MYTEK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MYTEK
(510), (511) 9 podręczne komputery, cyfrowe serwery
dźwięku, serwery komputerowe, serwery plików, nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], stacja dysków CD-ROM,
napędy CD-ROM, słuchawki z redukcją hałasu, słuchawki
bezprzewodowe, słuchawki muzyczne, słuchawki stereofoniczne, słuchawki, routery do doprowadzania sygnałów
audio, wideo i sygnałów cyfrowych, kable do przewodzenia
(210)
(731)

Nr ZT48/2020

sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia audiowizualne i fotograficzne,
urządzenia do odtwarzania audio, odtwarzacze cyfrowych
taśm audio, odbiorniki bezprzewodowe (audio, wideo), urządzenia audio hi-fi, wielopomieszczeniowe urządzenia audio,
sprzęt konferencyjny audio, sprzęt nagrywający audio, scalone wzmacniacze audio, głośniki [sprzęt audio], analizatory
audio, odtwarzacze audio, timery audio, kable audio, głośniki audio, sprzęt audio, wzmacniacze audio, konwertery
cyfrowo-analogowe, konwertery elektryczne, konwertery
sygnałów, konwertery elektroakustyczne, 35 promowanie
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, 37 usługi doradcze dotyczące
instalacji sprzętu audiowizualnego, instalacja sprzętu audiowizualnego, 38 transmisja strumieniowa materiałów audio,
wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej, transmisja cyfrowych programów audio
i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików
do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji
strumieniowej przez światową sieć komputerową, 41 wynajem sprzętu audio i wideo, usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, produkcja
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, udostępnianie treści audio on-line nie do pobrania, udostępnianie studiów audio lub wideo, 42 projektowanie audiowizualnych prac twórczych, projektowanie
oprogramowania dla operatorów audio i wideo, opracowywanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, projektowanie
sprzętu dla operatorów audio i wideo.
517559
(220) 2020 08 27
MYTEK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M
(210)
(731)

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 9 podręczne komputery, cyfrowe serwery
dźwięku, serwery komputerowe, serwery plików, nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], stacja dysków CD-ROM,
napędy CD-ROM, słuchawki z redukcją hałasu, słuchawki
bezprzewodowe, słuchawki muzyczne, słuchawki stereofoniczne, słuchawki, routery do doprowadzania sygnałów
audio, wideo i sygnałów cyfrowych, kable do przewodzenia
sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia audiowizualne i fotograficzne,
urządzenia do odtwarzania audio, odtwarzacze cyfrowych
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taśm audio, odbiorniki bezprzewodowe (audio, wideo), urządzenia audio hi-fi, wielopomieszczeniowe urządzenia audio,
sprzęt konferencyjny audio, sprzęt nagrywający audio, scalone wzmacniacze audio, głośniki [sprzęt audio], analizatory
audio, odtwarzacze audio, timery audio, kable audio, głośniki
audio, sprzęt audio, wzmacniacze audio, konwertery cyfrowo-analogowe, konwertery elektryczne, konwertery sygnałów, konwertery elektroakustyczne, 35 promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym.
517562
(220) 2020 08 27
V&K DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V&K Distribution
(210)
(731)
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(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 19 wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania
w budynkach, płyty stolarskie, szalówki [ciesielstwo], drewno,
drewno półobrobione, drewno konstrukcyjne, drewno obrobione, drewno laminowane, drewno zakonserwowane [drewno niebutwiejące], drewno wielowarstwowe, drewno ogniotrwałe, drewno profilowane, ukształtowane drewno, drewno
budowlane, drewno fornirowane, bloki drewniane, drewniane
poręcze, podłogi drewniane, okładziny drewniane, deski drewniane, drewniana oblicówka, legary drewniane, krokwie drewniane, belki drewniane, złącza drewniane, kształtka drewniana,
gonty drewniane, słupy drewniane, drewniane deski sufitowe,
przenośne konstrukcje drewniane, płyty pilśniowe drewniane,
drewniane płyty wiórowe, drewniane pokrycia podłogowe,
drewniane płyty budowlane, drewniane obudowy kominków,
drewniane listwy profilowe, elementy konstrukcyjne z drewna, deski dachowe [z drewna], płyty dachowe [z drewna], deski
z drewna twardego, deski z drewna miękkiego, materiały budowlane z drewna, deski tarasowe z drewna miękkiego, deski
tarasowe z drewna twardego, drewniane panele akustyczne
na sufity, drewniane panele akustyczne na ściany.
517568
(220) 2020 08 27
GALIBARCZYK ŁUKASZ WIELKIE RZECZY.COM,
Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIELKIE RZECZY.com
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie, obuwie robocze, obuwie gumowe,
obuwie przeciwdeszczowe, obuwie dla kobiet, obuwie dla
mężczyzn, obuwie dla dzieci, obuwie damskie, gumiaki, kalosze, gumowce, 27 maty, maty z trzciny, mata.
(210) 517566
(220) 2020 08 27
(731) LECH EWA, Podkamień
(540) (znak słowny)
(540) SBP Szczera brudna prawda
(510), (511) 25 odzież, odzież męska, odzież damska, odzież
dziecięca, odzież skórzana, odzież dżinsowa, odzież rekreacyjna, odzież codzienna, odzież nieprzemakalna, paski
[odzież], topy [odzież], swetry [odzież], odzież sportowa,
kurtki [odzież], odzież do spania, okrycia wierzchnie [odzież],
odzież w stylu sportowym, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, bluzki, bluzy polarowe, bluzy z kapturem, bluzki
z krótkimi rękawami, koszule, koszulki polo, koszulki bez rękawów, T-shirty z krótkim rękawem, spodnie, spodenki, spódnice, skarpetki, bielizna, czapki jako nakrycia głowy, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą.
517567
(220) 2020 08 27
PAMAGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Boronów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pamags
(210)
(731)

(531)

26.01.04, 26.01.05, 16.03.01, 16.03.03, 16.03.19, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.01, 29.01.05, 29.01.06
(510), (511) 40 drukowanie, drukowanie cyfrowe, druk sitowy,
druk typograficzny, druk wywabowy, drukowanie cyfrowo
przechowywanych obrazów i zdjęć, drukowanie fotograficzne, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, drukowanie
fotograwiury, drukowanie litograficzne, drukowanie na wełnie,
drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie offsetowe, drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, drukowanie reklam, drukowanie szablonów, drukowanie wklęsłe, drukowanie wzorów, drukowanie przezroczy
fotograficznych, drukowanie portretów, drukowanie wzorów
dla osób trzecich, fotograwiura, nadruk wzorów na pokryciach
ściennych, nadruk wzorów na tkaninach, nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, nadrukowywanie, na zamówienie,
ozdobnych wzorów na odzież, rotograwiura, sitodruk, udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, udzielanie informacji związanych z usługami fotograwiury, udzielanie informacji
związanych z usługami drukowania fotograficznego, udzielanie
informacji związanych z usługami powiększania fotograficznego, usługi drukowania, usługi druku offsetowego, usługi druku
na tkaninach, usługi składania druku, usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, usługi wykańczania druków,
drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach
osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, wytłaczanie tworzyw sztucznych, laminowanie tworzyw sztucznych,
przetwarzanie tworzyw sztucznych, formowanie materiałów
z tworzyw sztucznych, obróbka materiałów z tworzyw sztucznych w celu produkcji form z tworzyw sztucznych, udzielanie
informacji związanych z przetwarzaniem materiałów z tworzyw
sztucznych.
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517578
(220) 2020 08 27
IDEALNY WZROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDEALNY WZROK

(210)
(731)

(531) 01.01.02, 02.09.04, 26.04.04, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 usługi okulistyczne, usługi laserowej korekcji
wzroku.
517585
(220) 2020 08 28
GRUPA INTERIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maxmodels.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania,
programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, 35 indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych i reklamowych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, reklama, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
rozpowszechnianie reklam, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
38 fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych,
poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości, transmisja
wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych
on-line, usługi związanie z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], zapewnianie dostępu do baz danych, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia],
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, 42 aktualizowanie oprogramowania
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komputerowego, analizy systemów komputerowych,
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowe],
hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform
komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wynajmowanie serwerów www.
517587
(220) 2020 08 28
ADAMCZYK KRZYSZTOF FIRMA WIELOBRANŻOWA
LENA, Mszana Dolna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRIVE SHOP Kup online. Odbierz w sklepie.

(210)
(731)

(531)

02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.04,
29.01.06
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

517588
(220) 2020 08 28
BECK ANNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
JUST BECK

(531) 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 10 gorsety brzuszne.
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(210) 517627
(220) 2020 08 28
(731) SULIGA AGATA OPCJA NATURA, Kobierno
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 05.03.13, 05.03.20, 26.01.15, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne: kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy do skóry, peelingi, mydła,
środki do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, dezodoranty
i środki przeciw poceniu, środki do makijażu i demakijażu,
środki do pielęgnacji i malowania ust i paznokci, środki do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki
do depilacji, preparaty do pielęgnacji zębów i jamy ustnej dla
celów nieleczniczych, artykuły toaletowe, środki do golenia,
płatki kosmetyczne do demakijażu, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, 5 kosmetyki do celów leczniczych: kremy,
emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej,
wysyłkowej oraz poprzez ofertę sprzedaży bezpośredniej
kosmetyków i środków perfumeryjnych, organizowanie wystaw w celach reklamowych lub handlowych w zakresie kosmetologii, usługi reklamy i promocji kosmetyków i środków
perfumeryjnych, 40 produkcja kosmetyków na zamówienie
osób trzecich.
(210) 517628
(220) 2020 08 28
(731) SULIGA AGATA OPCJA NATURA, Kobierno
(540) (znak słowny)
(540) Opcja natura
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne: kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy do skóry, peelingi, mydła,
środki do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, dezodoranty
i środki przeciw poceniu, środki do makijażu i demakijażu,
środki do pielęgnacji i malowania ust i paznokci, środki do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki
do depilacji, preparaty do pielęgnacji zębów i jamy ustnej dla
celów nieleczniczych, artykuły toaletowe, środki do golenia,
płatki kosmetyczne do demakijażu, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, 40 produkcja kosmetyków na zamówienie
osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

517629
(220) 2020 08 28
SULIGA AGATA OPCJA NATURA, Kobierno
(znak słowno-graficzny)
Opcja natura.
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(531) 05.03.13, 05.03.20, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne: kremy,
emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy do skóry, peelingi,
mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
dezodoranty i środki przeciw poceniu, środki do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji i malowania ust
i paznokci, środki do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym,
środki do samoopalania, środki do depilacji, preparaty
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej dla celów nieleczniczych, artykuły toaletowe, środki do golenia, płatki kosmetyczne do demakijażu, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, 5 kosmetyki do celów leczniczych: kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole
do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze, środki
sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej,
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę sprzedaży
bezpośredniej kosmetyków i środków perfumeryjnych,
organizowanie wystaw w celach reklamowych lub handlowych w zakresie kosmetologii, usługi reklamy i promocji kosmetyków i środków perfumeryjnych, 40 produkcja
kosmetyków na zamówienie osób trzecich.
(210) 517641
(220) 2020 08 31
(731) PISAREK ADAM BEYCO, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) BEYCO
(510), (511) 18 aktówki, bigle do torebek, etui na klucze,
imitacje skóry, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów, kosmetyczki bez
wyposażenia, kosmetyczki sprzedawane bez zawartości,
kufry i torby podróżne, torby typu kufry podróżne, organizery podróżne przystosowane do bagażu, plecaki, podróżne torby na ubranie, torby podróżne, pojemniki na wizytówki, portmonetki, portmonetki skórzane, parasole,
parasole dla dzieci, parasole nieprzemakalne, przywieszki
do bagażu, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub ze skóry
wtórnej, pudła na kapelusze z imitacji skóry, pudła skórzane
na kapelusze, randsels [japońskie tornistry szkolne], sakwy,
skóry zwierzęce, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze,
smycze dla psów, smycze dla zwierząt, sznurkowe siatki
na zakupy, sznurówki skórzane, torby i portfele skórzane,
torby na zakupy wykonane ze skóry, torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby podróżne [wyroby skórzane],
torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby wykonane ze skóry, torby podróżne wykonane ze skóry, torby
z imitacji skóry, skórzane torby na zakupy, podróżne torby
na garderobę wykonane ze skóry, duże torby podróżne
ze sztywnej skóry, skórzane torebki, skórzane walizki podróżne, walizki, walizki biznesowe, walizki na kółkach, walizki na dokumenty, walizki na pobyt jednodniowy, walizki
podróżne [podręczne], walizki podróżne, walizki skórzane,
walizki z kółkami, walizki z napędem elektrycznym, zestawy
podróżne [wyroby skórzane], zestawy podróżne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
artykułów odzieżowych i modowych, prowadzenie sklepu
w tym internetowego z artykułami odzieżowymi, obuwniczymi, pasmanteryjnymi, skórzanymi.
517647
(220) 2020 08 31
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) BARIATRIC
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(531) 01.15.24, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 urządzenia, przyrządy i instrumenty do terapii logopedycznej.
517689
(220) 2020 08 31
LIPOWICZ JUSTYNA AMBIENT AGENCJA
MARKETINGOWA, Żnin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETHER PREMIUM FULL FLAVOR CARDS SINCE 2001
SUNSHINE STATE CALIFORNIA
(210)
(731)

(531) 02.07.02, 02.07.23, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 5 jednorazowe pielucho-majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych (artykuły higieniczne), jednorazowe majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych (artykuły higieniczne), jednorazowe
pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych (artykuły higieniczne), wkładki urologiczne (artykuły
higieniczne).
517652
(220) 2020 08 31
SZTAJGLIK BARTOSZ, Kluczborg;
PODGÓRSKI ROMAN, Kluczborg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASAŻ
(210)
(731)

(531) 07.01.01, 07.01.24, 26.05.01, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy rynkowe, aukcje i przetargi publiczne,
badania marketingowe, badania rynków i opinii publicznej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, edytorskie usługi w zakresie reklamy,
agencje informacji handlowej, komputerowe bazy danych
- pozyskiwanie i systematyzacja danych, obróbka tekstów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, plakaty
reklamowe, produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama: billboardowi, medialna rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych.
(551) wspólne prawo ochronne
517661
(220) 2020 08 31
LOGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poręba Wielka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) logobox

(210)
(731)

(531) 05.01.12, 25.01.01, 27.05.01
(510), (511) 34 aromaty chemiczne w płynie stosowane
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów,
aromaty do tytoniu, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, artykuły do użytku z tytoniem, atomizery do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach,
ciekle roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach,
cygara elektroniczne, elektroniczne fajki do tytoniu, elektroniczne fajki wodne, etui do papierosów elektronicznych,
inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów
tytoniowych, kartomizery do papierosów elektronicznych,
kartridże do papierosów elektronicznych, naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne,
papierosy (ustniki-), płyn do papierosów elektronicznych
(e-liquid) zawierający glicerynę roślinną, płyn do papierosów
elektronicznych (eliquid) zawierający glikol propylenowy,
płyny do elektronicznych papierosów (e-płyn) zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów
do elektronicznych papierosów, przybory dla palaczy, pudelka na papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki
eteryczne, środki aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne,
do stosowania w zamiennikach tytoniu, środki czyszczące
do papierosów elektronicznych, tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), uchwyty do papierosów
elektronicznych, urządzenia do podgrzewania substytutów
tytoniu w celu wdychania, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, waporyzatory dla palaczy,
do stosowania doustnego, waporyzatory do bezdymnych
papierosów, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów
elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, wkłady zawierające aromaty chemiczne do papierosów, karta aromatyzująca do papierosów, 35 badania opinii
publicznej, badania rynku i badania marketingowe: badania
rynku dotyczące papierosów elektronicznych i pojemników
uzupełniających (liquidy), dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek,
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zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej (zarówno poza granice jak i w kraju): usługi w zakresie promocji sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności
do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub
poza nim, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie imprez wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, rynkowe badania opinii publicznej, uaktualnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych dotyczących pojemników uzupełniających
(liquidy) oraz papierosów elektronicznych, projektowanie
materiałów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych dotyczących pojemników uzupełniających (liquidy)
oraz papierosów elektronicznych, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe. marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej przez
Internet w związku z artykułami do stosowania z tytoniem,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej przez Internet
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi
w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych,
usługi w zakresie pokazów towarów, usługi sprzedaży i/lub
hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, aromaty do tytoniu, artykuły dla palaczy z metalu
szlachetnego, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, artykuły do użytku z tytoniem, atomizery do papierosów
elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach,
ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach,
cygara elektroniczne, elektroniczne fajki do tytoniu, elektroniczne fajki wodne, etui do papierosów elektronicznych, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, kartomizery dla papierosów elektronicznych kartridże do papierosów elektronicznych, naboje do kartridżów
do papierosów elektronicznych, papierosy beztytoniowe
nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne, papierosy (ustniki-), płyn do papierosów elektronicznych (e-liquid)
zawierający glicerynę roślinną, płyn do papierosów elektronicznych (eliqiud) zawierający glikol propylenowy, płyny
do elektronicznych papierosów (e-płyn) zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania w kładów do elektroniczny ch papierosów, przybory dla palaczy, pudelka
na papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki
eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki
eteryczne, środki aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne,
do stosowania w zamiennikach tytoniu, środki czyszczące
do papierosów elektronicznych, tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), uchwyty do papierosów
elektronicznych, urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, urządzenia elektroniczne
do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory
do bezdymnych papierosów, waporyzaitory osobiste
i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich,
wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne
w płynie do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, wkłady zawierające
aromaty chemiczne do papierosów, karty aromatyzujące
do papierosów.
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517742
(220) 2020 09 01
NATURA WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bełżec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURA WOOD solidnie z drewna
(210)
(731)

(531) 05.01.01, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 drewniane ościeżnice drzwiowe, drewniane
ramy okien, drzwi do garaży (nie z metalu), drzwi drewniane,
niemetalowe bramy garażowe do użytku domowego, drzwi
ogrodowe [niemetalowe ramy], drzwi oszklone, niemetalowe
drzwi wewnętrzne, niemetalowe drzwi wykonane z drewna
do budynków, niemetalowe obramowania okien, niemetalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, parkiety, drewniane parkiety fornirowane, drewno fornirowane, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe wykonane z drewna, meble ogrodowe wykonane z drewna, meble kuchenne
do zabudowy, 31 surowe drewno, drewno nieobrobione.
517768
(220) 2020 09 03
DOMATOR PWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMATOR
(210)
(731)

(531) 03.07.17, 05.05.20, 26.04.02, 11.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo.
517771
(220) 2020 09 03
DOMATOR PWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R DOMOWE z Górnego Śląska
(210)
(731)

(531) 05.07.02, 05.11.15, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
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517772
(220) 2020 09 03
DOMATOR PWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R DOMOWE PERLE
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 07.01.12
(510), (511) 36 crowdfunding, doradztwo w sprawach finansowych, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie finansowania projektów budowlanych, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne,
usługi finansowania.
517797
(220) 2020 09 03
BOGNA SKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tumlin Podgród
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOGNA SKIN
(210)
(731)

(531) 05.11.15, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
517773
(220) 2020 09 03
DOMATOR PWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R DOMOWE z KUFLA

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki
upiększające, kosmetyki naturalne, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, świece do masażu do celów
kosmetycznych, 25 odzież, szlafroki, szlafroki wypoczynkowe, bielizna, bielizna nocna.
517831
(220) 2020 09 04
NUTRIGATE HALICKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYPERON

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla sportowców, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość.
517893
(220) 2020 09 04
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arena design
(210)
(731)

(531) 05.11.15, 11.03.03, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
517775
(220) 2020 10 07
4DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS FUNDS Pożyczki dla biznesu
(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki,
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, po-
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moc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni
na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii
publicznej, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy,
41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów,
usługi wydawnicze.
517896
(220) 2020 09 04
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINO TARGI POLSKICH WIN I WINNIC

(210)
(731)

(531) 18.01.07, 18.01.08, 18.01.18, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych,
(doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki,
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni
na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii
publicznej, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy,
41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów,
usługi wydawnicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

19.07.01, 19.07.09, 25.01.15, 26.04.07, 26.04.16, 26.04.22,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki,
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni
na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii
publicznej, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy,
41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów,
usługi wydawnicze.
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517915
(220) 2020 09 04
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
REKONSTRUKCJA CYFROWA TVP

(531)

517897
(220) 2020 09 04
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARAVANS SALON

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13, 16.01.11, 16.03.05
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne,
suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane
fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
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do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały
piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry
komputerowe, gry planszowe, gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe,
35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising,
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, promowanie
koncertów muzycznych, promocja [reklama] koncertów,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu,
także w systemie cyfrowym poprzez sieci komunikacyjne,
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych
baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze
edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem
sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu
nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja
spektakli, produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa,
koncerty muzyczne, prezentacja koncertów, organizowanie
koncertów, rezerwacje koncertów, zarządzanie koncertami,
obsługa koncertów muzycznych, usługi koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych, prezentacja
koncertów muzycznych, usługi koncertów śpiewu, produkcja koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo,
rezerwacja biletów na koncerty, rozrywka w postaci koncertów, organizowanie koncertów muzyki pop, organizowanie
i prowadzenie koncertów, biura rezerwacji biletów koncertowych, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, usługi rezerwacji
biletów na koncerty, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizacja i przeprowadzanie koncer-
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tów muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci występów
koncertowych, usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
koncertów, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
517924
(220) 2020 09 07
MILA PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mila PROFESSIONAL AKADEMIA ROZWOJU
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.06, 26.01.12, 26.01.18
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji włosów: szampony i odżywki, środki do rozjaśniania i farbowania włosów, brylantyna, kremy, lakiery, lotiony, pianki, preparaty do ondulacji
i układania włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji,
woski, żele, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne,
olejki toaletowe, produkty perfumeryjne, wody toaletowe,
preparaty kosmetyczne do rzęs, szminki, wody utlenione
w kremie, 39 usługi dystrybucji artykułów fryzjerskich i kosmetycznych, 41 organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, sympozjów, opracowywanie
programów szkoleniowych w dziedzinie kosmetyki, 42 badania naukowe w dziedzinie kosmetyki, projektowanie
dekoracji wnętrz, usługi projektantów mody, wzornictwo
przemysłowe.
517925
(220) 2020 09 07
MILA PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mila GO
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji włosów: szampony i odżywki, środki do rozjaśniania i farbowania włosów, brylantyna, kremy, lakiery, lotiony, pianki, preparaty do ondulacji
i układania włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji,
woski, żele, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne,
olejki toaletowe, produkty perfumeryjne, wody toaletowe,
preparaty kosmetyczne do rzęs, szminki, wody utlenione
w kremie, 39 usługi dystrybucji artykułów fryzjerskich i kosmetycznych, 41 organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, sympozjów, opracowywanie
programów szkoleniowych w dziedzinie kosmetyki, 42 badania naukowe w dziedzinie kosmetyki, projektowanie
dekoracji wnętrz, usługi projektantów mody, wzornictwo
przemysłowe.
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517926
(220) 2020 09 07
MILA PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mila PROFESSIONAL

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji włosów: szampony i odżywki, środki do rozjaśniania i farbowania włosów, brylantyna, kremy, lakiery, lotiony, pianki, preparaty do ondulacji
i układania włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji,
woski, żele, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne,
olejki toaletowe, produkty perfumeryjne, wody toaletowe,
preparaty kosmetyczne do rzęs, szminki, wody utlenione
w kremie, 39 usługi dystrybucji artykułów fryzjerskich i kosmetycznych, 41 organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, sympozjów, opracowywanie
programów szkoleniowych w dziedzinie kosmetyki, 42 badania naukowe w dziedzinie kosmetyki, projektowanie
dekoracji wnętrz, usługi projektantów mody, wzornictwo
przemysłowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

517930
(220) 2020 09 07
CZERWIŃSKI KAROL, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Training Zone

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 21.03.13, 01.05.02
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej akcesoriów i sprzętu sportowego, sprzętu
fitness, artykułów sportowych, suplementów diety, odżywek, produktów dietetycznych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne w związku z akcesoriami i sprzętem
sportowym, sprzętem fitness, artykułami sportowymi, suplementami diety, odżywkami, produktami dietetycznymi,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne dotyczące
sportu i diety, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 41 edukacja, rozrywka i sport, usługi trenerskie, szkolenia sportowe, edukacja sportowa, usługi sportowe, sport
i fitness, usługi klubów sportowych, nauka w zakresie sportu,
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informacje na temat sportu, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, udzielanie informacji związanych ze sportem,
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi sportowe i w zakresie
fitnessu, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą
strony internetowej, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia,
prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, usługi
w zakresie edukacji dietetycznej, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, wynajem sprzętu sportowego
i obiektów sportowych, organizacja webinariów dotyczących sportu i zdrowia, organizowanie i prowadzenie kongresów, szkoleń, sympozjów, kursów, webinariów i konferencji
dotyczących zdrowia, dietetyki i zdrowego żywienia, pielęgnacji urody, sportu i fitness, produkcja filmów, innych niż
reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, nauka gimnastyki, usługi trenera osobistego, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie ćwiczeń
fizycznych, 44 masaż, fizjoterapia, usługi fizjoterapii, terapia
zajęciowa i rehabilitacja, profesjonalne doradztwo w zakresie
zdrowia, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, usługi doradcze związane z dietą,
doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi,
usługi rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie odchudzania, kontroli wagi, programów diet, stosowania diet, nawyków żywieniowych,
zdrowia, stylu życia i dobrego samopoczucia, planowanie
programów odchudzających.
517956
(220) 2020 09 07
GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kuźnica Czeszycka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 25.03.11
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla
diabetyków, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane
do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, brownie
[ciastka czekoladowe], bułki maślane, bułki, bułki wytrawne,
bułki z nadzieniem, cheeseburgery, chleb, chleb bezdrożdżowy,
chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosnkowy, chleb
na parze, chleb naan (chleb indyjski), chleb o niskiej zawartości
soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodowy, chleb sodowy,
chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb z rodzynkami, chleb
z ziarnami, chleb żytni, ciasta, ciasta [słodkie lub słone], ciasta
drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasteczka z wróżbą,
ciastka, ciastka na patyku, ciasto w proszku, ciasto [masa do pieczenia], ciasto do pieczenia ciastek, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, ciasto
francuskie, ciasto mrożone, ciasto na chleb, ciasto na ciastka,
ciasto na pizzę, ciasto na wypieki, ciasto o przedłużonej trwa-
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łości, croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, gotowe desery
[wyroby cukiernicze], duński chleb, gofry, hamburgery (danie),
hamburgery w bułkach, hamburgery wegetariańskie (danie),
herbata, herbatniki, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kawa,
kruche ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby cukiernicze,
lody, mieszanki chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do robienia pieczywa, mięso zapiekane w cieście, mrożone torty,
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby piekarnicze, muesli, nadzienia na bazie czekolady do placków i ciast, nadziewany chleb, naleśniki, napoje na bazie kakao,
napoje na bazie kawy, opłatki, paluszki chlebowe, pieczywa
chrupkie, pizza, placki [ciasta], preparaty roślinne zastępujące
kawę, produkty żywnościowe z ciasta, proszki do sporządzania lodów, przaśny chleb w postaci cienkich płatów, przekąski
na bazie zbóż, przekąski na bazie mąki, przekąski składające się
głównie z chleba, rurki waflowe [ciastka], słodkie bułki, słodkie
drożdżowe bułki, sopapilla [smażony chleb], sorbety [lody], sosy
[przyprawy], spody z ciasta do pizzy, świeży chleb, tarty, tortille,
torty, torty lodowe, tosty z chleba, wyroby ciastkarskie, wyroby
cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości
węglowodanów, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze
z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze,
wyroby piekarnicze słodkie, wyroby piekarnicze wytrawne, wyroby piekarnicze zawierające owoce, zakwas chlebowy, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi
kawiarni, kawiarnia, dekorowanie ciast, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów
i restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
517958
(220) 2020 09 07
GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kuźnica Czeszycka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY
(210)
(731)
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z ziarnami, chleb żytni, ciasta, ciasta [słodkie lub słone], ciasta
drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasteczka z wróżbą,
ciastka, ciastka na patyku, ciasto w proszku, ciasto [masa do pieczenia], ciasto do pieczenia ciastek, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, ciasto
francuskie, ciasto mrożone, ciasto na chleb, ciasto na ciastka,
ciasto na pizzę, ciasto na wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, gotowe desery
[wyroby cukiernicze], duński chleb, gofry, hamburgery (danie),
hamburgery w bułkach, hamburgery wegetariańskie (danie),
herbata, herbatniki, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kawa,
kruche ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby cukiernicze,
lody, mieszanki chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do robienia pieczywa, mięso zapiekane w cieście, mrożone torty,
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby piekarnicze, muesli, nadzienia na bazie czekolady do placków i ciast, nadziewany chleb, naleśniki, napoje na bazie kakao,
napoje na bazie kawy, opłatki, paluszki chlebowe, pieczywa
chrupkie, pizza, placki [ciasta], preparaty roślinne zastępujące
kawę, produkty żywnościowe z ciasta, proszki do sporządzania lodów, przaśny chleb w postaci cienkich płatów, przekąski zbożowe, przekąski na bazie mąki, przekąski składające się
głównie z chleba, rurki waflowe [ciastka], słodkie bułki, słodkie
drożdżowe bułki, sopapilla [smażony chleb], sorbety [lody], sosy
[przyprawy], spody z ciasta do pizzy, świeży chleb, tarty, tortille,
torty, torty lodowe, tosty z chleba, wyroby ciastkarskie, wyroby
cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości
węglowodanów, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze
z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze,
wyroby piekarnicze słodkie, wyroby piekarnicze wytrawne, wyroby piekarnicze zawierające owoce, zakwas chlebowy, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi
kawiarni, kawiarnia, dekorowanie ciast, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów
i restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
517961
(220) 2020 09 07
GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kuźnica Czeszycka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.03.11
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla
diabetyków, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane
do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, brownie
[ciastka czekoladowe], bułki maślane, bułki, bułki wytrawne,
bułki z nadzieniem, cheeseburgery, chleb, chleb bezdrożdżowy,
chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosnkowy, chleb
na parze, chleb naan (chleb indyjski), chleb o niskiej zawartości
soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodowy, chleb sodowy,
chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb z rodzynkami, chleb
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 08.01.01, 08.01.07, 19.01.12
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla
diabetyków, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane
do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, brownie
[ciastka czekoladowe], bułki maślane, bułki, bułki wytrawne,
bułki z nadzieniem, cheeseburgery, chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosnkowy,
chleb na parze, chleb naan (chleb indyjski), chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodowy, chleb
sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy,
chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb z rodzynkami, chleb z ziarnami, chleb żytni, ciasta, ciasta [słodkie
lub słone], ciasta drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka na patyku, ciasto w proszku,
ciasto [masa do pieczenia], ciasto do pieczenia ciastek, ciasto
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego
przygotowywania, ciasto francuskie, ciasto mrożone, ciasto
na chleb, ciasto na ciastka, ciasto na pizzę, ciasto na wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, croissant [rogaliki z ciasta
francuskiego], cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, gotowe desery [wyroby cukiernicze],
duński chleb, gofry, hamburgery (danie), hamburgery w bułkach, hamburgery wegetariańskie (danie), herbata, herbatniki,
kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kawa, kruche ciastka,
lodowe wyroby, lodowe wyroby cukiernicze, lody, mieszanki chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki do przyrządzania
mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do robienia
pieczywa, mięso zapiekane w cieście, mrożone torty, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby
piekarnicze, muesli, nadzienia na bazie czekolady do placków
i ciast, nadziewany chleb, naleśniki, napoje na bazie kakao,
napoje na bazie kawy, opłatki, paluszki chlebowe, pieczywa
chrupkie, pizza, placki [ciasta], preparaty roślinne zastępujące
kawę, produkty żywnościowe z ciasta, proszki do sporządzania lodów, przaśny chleb w postaci cienkich płatów, przekąski
na bazie zbóż, przekąski na bazie mąki, przekąski składające się
głównie z chleba, rurki waflowe [ciastka], słodkie bułki, słodkie drożdżowe bułki, sopapilla [smażony chleb], sorbety [lody],
sosy [przyprawy], spody z ciasta do pizzy, świeży chleb, tarty,
tortille, torty, torty lodowe, tosty z chleba, wyroby ciastkarskie,
wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, wyroby cukiernicze płynne, wyroby
cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby
cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze słodkie, wyroby piekarnicze wytrawne, wyroby piekarnicze zawierające owoce, zakwas
chlebowy, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, dekorowanie ciast,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), restauracje samoobsługowe, usługi
restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji
szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach.
(210)
(731)

517962
(220) 2020 09 07
GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kuźnica Czeszycka
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 08.01.01, 08.01.07, 25.03.11
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla
diabetyków, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie,
brownie [ciastka czekoladowe], bułki maślane, bułki, bułki
wytrawne, bułki z nadzieniem, cheeseburgery, chleb, chleb
bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb
czosnkowy, chleb na parze, chleb naan (chleb indyjski), chleb
o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodowy, chleb sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami,
chleb z rodzynkami, chleb z ziarnami, chleb żytni, ciasta,
ciasta [słodkie lub słone], ciasta drożdżowe, ciasta z kremem,
ciasteczka, ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka na patyku,
ciasto w proszku, ciasto [masa do pieczenia], ciasto do pieczenia ciastek, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia
oraz mieszanki do jego przygotowywania, ciasto francuskie, ciasto mrożone, ciasto na chleb, ciasto na ciastka, ciasto
na pizzę, ciasto na wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości,
croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, gotowe desery [wyroby cukiernicze], duński chleb, gofry, hamburgery
(danie), hamburgery w bułkach, hamburgery wegetariańskie
(danie), herbata, herbatniki, kanapki, kanapki z parówką [hot
dog], kawa, kruche ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby
cukiernicze, lody, mieszanki chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych,
mieszanki do robienia pieczywa, mięso zapiekane w cieście,
mrożone torty, mrożone wyroby cukiernicze zawierające
lody, mrożone wyroby piekarnicze, muesli, nadzienia na bazie czekolady do placków i ciast, nadziewany chleb, naleśniki, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, opłatki,
paluszki chlebowe, pieczywa chrupkie, pizza, placki [ciasta],
preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty żywnościowe z ciasta, proszki do sporządzania lodów, przaśny chleb
w postaci cienkich płatów, przekąski na bazie zbóż, przekąski
na bazie mąki, przekąski składające się głównie z chleba, rurki waflowe [ciastka], słodkie bułki, słodkie drożdżowe bułki,
sopapilla [smażony chleb], sorbety [lody], sosy [przyprawy],
spody z ciasta do pizzy, świeży chleb, tarty, tortille, torty, torty lodowe, tosty z chleba, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości
węglowodanów, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, wyroby czekoladowe, wyroby
piekarnicze, wyroby piekarnicze słodkie, wyroby piekarnicze
wytrawne, wyroby piekarnicze zawierające owoce, zakwas
chlebowy, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
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cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, dekorowanie ciast, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, usługi mobilnych restauracji,
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
517966
(220) 2020 09 07
GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kuźnica Czeszycka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa Familijna

(210)
(731)
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nicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, wyroby czekoladowe, wyroby
piekarnicze, wyroby piekarnicze słodkie, wyroby piekarnicze
wytrawne, wyroby piekarnicze zawierające owoce, zakwas
chlebowy, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, dekorowanie ciast, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, usługi mobilnych restauracji,
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
517967
(220) 2020 09 07
GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kuźnica Czeszycka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa Familijna

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.01
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla
diabetyków, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane
do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, brownie
[ciastka czekoladowe], bułki maślane, bułki, bułki wytrawne,
bułki z nadzieniem, cheeseburgery, chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosnkowy, chleb na parze, chleb naan (chleb indyjski), chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodowy,
chleb sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb
z rodzynkami, chleb z ziarnami, chleb żytni, ciasta, ciasta
[słodkie lub słone], ciasta drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka na patyku, ciasto
w proszku, ciasto [masa do pieczenia], ciasto do pieczenia
ciastek, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, ciasto francuskie, ciasto
mrożone, ciasto na chleb, ciasto na ciastka, ciasto na pizzę,
ciasto na wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, croissant
[rogaliki z ciasta francuskiego], cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, dekoracje
z czekolady do wyrobów cukierniczych, gotowe desery
[wyroby cukiernicze], duński chleb, gofry, hamburgery (danie), hamburgery w bułkach, hamburgery wegetariańskie
(danie), herbata, herbatniki, kanapki, kanapki z parówką [hot
dog], kawa, kruche ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby
cukiernicze, lody, mieszanki chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych,
mieszanki do robienia pieczywa, mięso zapiekane w cieście,
mrożone torty, mrożone wyroby cukiernicze zawierające
lody, mrożone wyroby piekarnicze, muesli, nadzienia na bazie czekolady do placków i ciast, nadziewany chleb, naleśniki, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, opłatki,
paluszki chlebowe, pieczywa chrupkie, pizza, placki [ciasta],
preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty żywnościowe z ciasta, proszki do sporządzania lodów, przaśny chleb
w postaci cienkich płatów, przekąski na bazie zbóż, przekąski
na bazie mąki, przekąski składające się głównie z chleba, rurki waflowe [ciastka], słodkie bułki, słodkie drożdżowe bułki,
sopapilla [smażony chleb], sorbety [lody], sosy [przyprawy],
spody z ciasta do pizzy, świeży chleb, tarty, tortille, torty, torty lodowe, tosty z chleba, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości
węglowodanów, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukier-

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla
diabetyków, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie,
brownie [ciastka czekoladowe], bułki maślane, bułki, bułki wytrawne, bułki z nadzieniem, cheeseburgery, chleb,
chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki,
chleb czosnkowy, chleb na parze, chleb naan (chleb indyjski), chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb
razowy, chleb słodowy, chleb sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb z rodzynkami, chleb
z ziarnami, chleb żytni, ciasta, ciasta [słodkie lub słone],
ciasta drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka na patyku, ciasto w proszku,
ciasto [masa do pieczenia], ciasto do pieczenia ciastek,
ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki
do jego przygotowywania, ciasto francuskie, ciasto mrożone, ciasto na chleb, ciasto na ciastka, ciasto na pizzę, ciasto na wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, croissant
[rogaliki z ciasta francuskiego], cukry, naturalne słodziki,
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, gotowe
desery [wyroby cukiernicze], duński chleb, gofry, hamburgery (danie), hamburgery w bułkach, hamburgery wegetariańskie (danie), herbata, herbatniki, kanapki, kanapki
z parówką [hot dog], kawa, kruche ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby cukiernicze, lody, mieszanki chlebowe,
mieszanki ciasta, mieszanki do przyrządzania mrożonych
wyrobów cukierniczych, mieszanki do robienia pieczywa,
mięso zapiekane w cieście, mrożone torty, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby piekarnicze, muesli, nadzienia na bazie czekolady do placków
i ciast, nadziewany chleb, naleśniki, napoje na bazie kakao,
napoje na bazie kawy, opłatki, paluszki chlebowe, pieczy-
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wa chrupkie, pizza, placki [ciasta], preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty żywnościowe z ciasta, proszki
do sporządzania lodów, przaśny chleb w postaci cienkich
płatów, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie mąki,
przekąski składające się głównie z chleba, rurki waflowe
[ciastka], słodkie bułki, słodkie drożdżowe bułki, sopapilla
[smażony chleb], sorbety [lody], sosy [przyprawy], spody
z ciasta do pizzy, świeży chleb, tarty, tortille, torty, torty lodowe, tosty z chleba, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości
węglowodanów, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby
cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, wyroby czekoladowe,
wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze słodkie, wyroby
piekarnicze wytrawne, wyroby piekarnicze zawierające
owoce, zakwas chlebowy, zawijane kanapki typu wrap
(pieczywo), 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, dekorowanie ciast, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), restauracje samoobsługowe,
usługi restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
517968
(220) 2020 09 07
GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kuźnica Czeszycka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa Familijna
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla
diabetyków, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie,
brownie [ciastka czekoladowe], bułki maślane, bułki, bułki wytrawne, bułki z nadzieniem, cheeseburgery, chleb,
chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki,
chleb czosnkowy, chleb na parze, chleb naan (chleb indyjski), chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb
razowy, chleb słodowy, chleb sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb z rodzynkami, chleb
z ziarnami, chleb żytni, ciasta, ciasta [słodkie lub słone],
ciasta drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka na patyku, ciasto w proszku,
ciasto [masa do pieczenia], ciasto do pieczenia ciastek,
ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki
do jego przygotowywania, ciasto francuskie, ciasto mrożone, ciasto na chleb, ciasto na ciastka, ciasto na pizzę, ciasto na wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, croissant
[rogaliki z ciasta francuskiego], cukry, naturalne słodziki,
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polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, gotowe
desery [wyroby cukiernicze], duński chleb, gofry, hamburgery (danie), hamburgery w bułkach, hamburgery wegetariańskie (danie), herbata, herbatniki, kanapki, kanapki
z parówką [hot dog], kawa, kruche ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby cukiernicze, lody, mieszanki chlebowe,
mieszanki ciasta, mieszanki do przyrządzania mrożonych
wyrobów cukierniczych, mieszanki do robienia pieczywa,
mięso zapiekane w cieście, mrożone torty, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby piekarnicze, muesli, nadzienia na bazie czekolady do placków
i ciast, nadziewany chleb, naleśniki, napoje na bazie kakao,
napoje na bazie kawy, opłatki, paluszki chlebowe, pieczywa chrupkie, pizza, placki [ciasta], preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty żywnościowe z ciasta, proszki
do sporządzania lodów, przaśny chleb w postaci cienkich
płatów, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie mąki,
przekąski składające się głównie z chleba, rurki waflowe
[ciastka], słodkie bułki, słodkie drożdżowe bułki, sopapilla
[smażony chleb], sorbety [lody], sosy [przyprawy], spody
z ciasta do pizzy, świeży chleb, tarty, tortille, torty, torty lodowe, tosty z chleba, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości
węglowodanów, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby
cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, wyroby czekoladowe,
wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze słodkie, wyroby
piekarnicze wytrawne, wyroby piekarnicze zawierające
owoce, zakwas chlebowy, zawijane kanapki typu wrap
(pieczywo), 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, dekorowanie ciast, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), restauracje samoobsługowe,
usługi restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
517970
(220) 2020 09 07
POWER PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Power Profit Energia słoneczna dla każdego
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.25
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa instalacji
fotowoltaicznych, 37 montaż instalacji fotowoltaicznych,
konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych.
(210) 517985
(220) 2020 09 08
(731) WITULSKI MICHAŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SKOCZEK SPADOCHRONOWY SŁUŻB OCHRONY

(531) 29.01.12, 03.07.01, 03.07.24, 18.05.08, 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 41 warsztaty w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów spadochronowych, przekazywanie know-how [szkolenia] spadochronowe.

Nr ZT48/2020

czania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi
wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,
usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod
względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania
nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, pośrednictwo w nabywaniu,
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej,
37 usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia
robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych,
konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów
budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich.
518011
(220) 2020 09 04
ADAMCZYK BARTOSZ MUKKA, Sławniów
(znak słowno-graficzny)
mukka

(210)
(731)

517989
(220) 2020 09 04
DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIEDLE ZIELNA

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

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, prowadzenia badań rynkowych
dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu,
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania
operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania
miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci
on-line, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi,
zespołami osiedlowymi i gruntami, 36 usługi zarządzania
nieruchomościami, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi
dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozli-

(531) 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 20 meble dziecięce, meble dla niemowlaków,
meble do pokojów dziecięcych, meble drewniane, meble
domowe i biurowe, meble wypoczynkowe, regały drewniane, meble ogrodowe, meble, drewniane półki i stojaki,
28 zabawki rozwojowe dla dzieci i niemowląt, zestawy
zabawek rozwojowych dla dzieci i niemowląt, zabawki
edukacyjne, zabawki w postaci ścieżek sensorycznych stymulujące rozwój dzieci i niemowląt, 35 usługi handlu detalicznego, także za pośrednictwem strony www. zabawek
i artykułów rozwojowych dla dzieci i niemowląt, zabawek
edukacyjnych oraz mebli, reklama za pomocą mediów społecznościowych zabawek edukacyjnych, zabawek i artykułów rozwojowych dla dzieci i niemowląt oraz mebli.
518068
(220) 2020 09 08
HINCZ JACEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA,
Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)
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(531) 02.09.01, 29.01.12
(510), (511) 9 użytkowe programy komputerowe do pobrania,
mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, 16 ulotki farmaceutyczne, ulotki reklamowe, ulotki instrukcyjne, ulotki, drukowane
foldery informacyjne, 44 doradztwo w zakresie leczenia farmakologicznego, konsultacje medyczne, monitorowanie pacjentów,
ochrona zdrowia, organizowanie leczenia medycznego, pomoc
medyczna, poradnictwo medyczne, sporządzanie raportów
dotyczących opieki zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie
prowadzenia dokumentacji medycznej on-line, udzielanie informacji on-line związanych z zapobieganiem chorobom układu
sercowo-naczyniowego i wylewom, udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, usługi doradcze dotyczące
farmaceutyków, usługi indywidualnych konsultacji medycznych
świadczone dla pacjentów, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi medyczne do celów
diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi medyczne w zakresie
wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [telereporting],
usługi telemedyczne, poradnictwo medyczne związane ze stresem, udzielanie informacji on-line związanych z zapobieganiem
chorobom układu sercowo-naczyniowego i wylewom, badania
przesiewowe dotyczące serca.
518144
(220) 2020 09 11
CLUB JU FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.08, 29.01.15
(510), (511) 18 imitacje skóry, kopertówki, kosmetyczki, kuferki,
kufry i walizki, plecaki, portmonetki, parasole, torby, teczki, zestawy podróżne, 25 apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy, bezrękawniki, bielizna, bikini, blezery, bluzki, bluzy, bojówki,
botki, bryczesy, buty, chodaki, chustki [apaszki], chusty [odzież],
czapki, czepki, garnitury męskie, damskie, krawaty, kapelusze,
kapcie, kaszkiety, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule,
koszulki, kurtki, sukienki, nakrycia głowy dla dzieci, kobiet i mężczyzn, obuwie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież ciążowa,
odzież codzienna, odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież
ze skóry, paski, parea, palta, płaszcze, piżamy, podkoszulki, rękawice, rękawiczki, rajstopy, skarpetki i pończochy, spódnice,
spodnie, dresy, staniki, swetry, szale, szaliki, t-shirty z krótkim rękawem, szlafroki, szorty, trencze, wiatrówki, ubrania codzienne,
35 sprzedaż takich towarów jak: apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy, bezrękawniki, bielizna, bikini, blezery, bluzki, bluzy,
bojówki, botki, bryczesy, buty, chodaki, chustki [apaszki], chusty
[odzież], czapki, czepki, garnitury męskie, damskie, krawaty, kapelusze, kapcie, kaszkiety, kombinezony, kostiumy kąpielowe,
koszule, koszulki, kurtki, sukienki, nakrycia głowy dla dzieci, kobiet i mężczyzn, obuwie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież
ciążowa, odzież codzienna, odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci,
odzież ze skóry, paski, parea, palta, płaszcze, piżamy podkoszulki,
rękawice, rękawiczki, rajstopy, skarpetki i pończochy, spódnice
spodnie, dresy, staniki, swetry, szale, szaliki, T-shirty z krótkim rękawem, szlafroki szorty, trencze, wiatrówki, ubrania codzienne,
imitacje skóry, kopertówki kosmetyczki, kuferki, kufry i walizki,
plecaki, portmonetki, parasole, torby, teczki, zestawy podróżne.
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518221
(220) 2020 09 10
POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA
I PRODUCENTÓW MLEKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PFHBiPM #DziękujemyŻePijecieMleko

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama.
518224
(220) 2020 09 14
TRADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUREO Health

(210)
(731)

(531) 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210) 518226
(220) 2020 09 14
(731) INVOMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) POLO PIZZA
(510), (511) 30 ciasta, gotowe potrawy oparte na kluskach,
naleśniki, pizze, zapiekanki, 43 restauracje, bary, pizzerie.
(210)
(731)
(540)
(540)

518227
(220) 2020 09 14
LISIK BARTOSZ GASTRO OFF, Jeżów
(znak słowno-graficzny)
Gastro OFF

(531) 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), bary, usługi
świadczone przez bary bistro, restauracje z grillem, restauracje samoobsługowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

518230
(220) 2020 09 11
KOWALSKI PIOTR MARCIN, Przeźmierowo
(znak słowno-graficzny)
Rimini TRATTORIA OD 1996 R.
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(531) 11.03.08, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], wina bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, bazy do koktajli bez alkoholu, napoje orzeźwiające,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje warzywne
i soki warzywne, niegazowane napoje bezalkoholowe,
sorbety [napoje], soki, poncz bezalkoholowy, lemoniada, koncentraty do sporządzania napojów owocowy,
koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 43 usługi barów i restauracji; usługi restauracyjne; usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos; usługi restauracji fast-food; usługi
w zakresie restauracji [brasserie]; usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów; przygotowywanie posiłków
i napojów; usługi w zakresie żywności i napojów na wynos;
bary przekąskowe i bary sałatkowe; serwowanie jedzenia
i napojów; serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach; przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia; restauracje oferujące
dania na wynos; oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach i w bistrach; pizzerie; usługi zaopatrzenia
w żywność.
(210) 518259
(220) 2020 09 14
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak słowny)
(540) AMBER BROWARNY
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

518261
(220) 2020 09 14
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(znak słowno-graficzny)
AKADEMIA PIWA THE BEER ACADEMY

(531) 05.03.14, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, 41 usługi w zakresie wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, organizowanie
i prowadzenie: imprez masowych, artystycznych, estradowych, kulturalnych, kulinarnych, sportowych, rekreacyjnych,
spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło
i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez
plenerowych, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, rozrywka związana z degustacją piwa i piwa bezalkoholowego,
usługi związane z dyskotekami i klubami nocnymi, 43 usługi
prowadzenia pubów, barów, restauracji oraz innych punktów i stoisk gastronomicznych.
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(210) 518262
(220) 2020 09 14
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak słowny)
(540) AKADEMIA PIWA AMBER THE BEER ACADEMY
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, 41 usługi w zakresie wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, organizowanie
i prowadzenie: imprez masowych, artystycznych, estradowych, kulturalnych, kulinarnych, sportowych, rekreacyjnych,
spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło
i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez
plenerowych, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, rozrywka związana z degustacją piwa i piwa bezalkoholowego,
usługi związane z dyskotekami i klubami nocnymi, 43 usługi
prowadzenia pubów, barów, restauracji oraz innych punktów i stoisk gastronomicznych.
518282
(220) 2020 09 15
JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) YONELLE FORTEFUSION
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki
destylowane do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji urody, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, koncentraty nawilżające [kosmetyki],
kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy
i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy
i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody 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 zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do pielęgnacji skóry,
maseczki do pielęgnacji skóry rąk, maseczki do pielęgnacji
skóry stóp, 5 kosmetyki lecznicze, kremy lecznicze, kremy
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do stosowania na noc
[lecznicze], nasączone płatki lecznicze, produkty i preparaty
lecznicze do pielęgnacji skóry, emulsje do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, preparaty
medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów,
żeli, oliwek i balsamów do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry
suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami,
skóry z problemami łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży
lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty
dla skóry atopowej, sole do kąpieli do celów medycznych,
kąpiele lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skóry, peelingi
[preparaty] do użytku medycznego, środki do higieny intym(210)
(731)
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nej dla kobiet, lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [lecznicze], toniki do celów medycznych, sole mineralne do kąpieli,
terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty
do dezynfekcji rąk, komórki rekonstytuowane do zabiegów
medycznych w zakresie pielęgnacji skóry.
518284
(220) 2020 09 14
ISS RFID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) ISS YACHTS
(510), (511) 9 pakiety systemów identyfikacji radiowej zabezpieczeń obiektów, oprogramowanie systemów identyfikacji radiowej zabezpieczeń obiektów i sprzętu, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe
nagrane, sprzęt peryferyjny do komputerów, 38 łączność
poprzez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, zapewnienie dostępu do baz danych, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem
sprzętu telekomunikacyjnego, 42 usługi świadczone przez
specjalistów komputerowych w zakresie obsługi systemów,
identyfikacji radiowej zabezpieczeń obiektów i sprzętu, usługi aktualizowania oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

(210) 518307
(220) 2020 09 15
(731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) EQUS
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe.
518311
(220) 2020 09 15
ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białęgi
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT
(210)
(731)

(531) 03.04.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwowe, kiszone, gotowane, suszone,
mrożone owoce, warzywa i grzyby, dżemy, kompoty, soki
do celów kulinarnych, galaretki, sałatki, jaja, produkty mleczne, produkty z mięsa, dziczyzny i ryb, 30 miód, mleczko
pszczele, propolis, bułki, chleb, ciasto, wyroby cukiernicze,
kasze, mąka, makarony, ocet, sosy owocowe, zboża, zioła
do celów spożywczych, 31 świeże owoce i warzywa, nasiona, otręby zbożowe, zboża w ziarnach nieprzetworzone, zioła ogrodowe świeże, 32 soki owocowe, nektary owocowe,
soki warzywne, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe,
41 organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, sympozjów związanych z edukacją dotyczącą ekologii, ekologicznych upraw i hodowli zwierząt, 43 prowadzenie hoteli, pensjonatów, domów turystycznych, agroturystyki, wynajmo-
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wanie pokojów turystom, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, podawanie potraw i napojów w barach,
kafeteriach, restauracjach, kawiarniach, stołówkach.
518329
(220) 2020 09 15
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice-Parcela
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUBĄDZIN DESIGN DAYS
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 24.15.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych,
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
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nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami
i aparaturą sanitarną, administrowanie konkursami w celach
reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy
promocyjne, 41 administrowanie [organizacja] konkursami, organizacja konkursów edukacyjnych, organizowanie
gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie konkursów
[edukacyjnych rozrywkowych], organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów w celach
rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach kulturalnych,
organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, prowadzenie konkursów w Internecie, usługi rozrywkowe związane
z konkursami, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie seminariów
i konferencji, organizowanie spotkań i konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie
konferencji, usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, usługi w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych,
usługi w zakresie konferencji, prowadzenie wystaw w celach
rozrywkowych, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie zjazdów w celach rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe,
usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, organizacja
webinariów, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie
spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie spotkań
z dziedziny rozrywki, organizowanie spotkań z dziedziny
edukacji, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi
osobistościami w celach rozrywkowych, przeprowadzanie
wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych.
518340
(220) 2020 09 15
BIEŃKOWSKI PIOTR WYDAWNICTWO MALAMUT,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANALITYKA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych
i domowych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, dzienniki, czasopisma, periodyki, broszury, prospekty,
książki, plakaty, kalendarze, artykuły i materiały piśmiennicze
i malarskie, papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi
branżowe, albumy, ulotki, foldery, informatory, naklejki, tektura, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
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seminariów, warsztatów [szkoleń] sympozjów, forów edukacyjnych z udziałem osób, wystaw w celach edukacyjnych,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie książek, periodyków oraz tekstów innych niż reklamowe, usług w zakresie wykonywania zdjęć, usługi filmowe,
audiowizualne, multimedialne zawarte w tej klasie, usługi
w zakresie działalności wydawniczej, edycja i dystrybucja
w formie elektronicznej książek, tekstów, gazet, periodyków
i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line,
usługi filmowania i nagrywania.
518345
(220) 2020 09 15
CHRANIUK ROMAN, Poznań;
KANIOR RYSZARD, Dąbrowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A Abbaye Oubliée
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 32 piwo.
(551) wspólne prawo ochronne
518347
(220) 2020 09 15
BIEŃKOWSKI PIOTR WYDAWNICTWO MALAMUT,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MALAMUT
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych i domowych, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, dzienniki, czasopisma, periodyki, broszury,
prospekty, książki, plakaty, kalendarze, artykuły i materiały
piśmiennicze i malarskie, papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, ulotki, foldery, informatory,
naklejki, tektura, 35 agencje reklamowe, organizacja wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama,
usługi marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie opracowywania graficznego do celów reklamowych,
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, 41 organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, warsztatów [szkoleń]
sympozjów, forów edukacyjnych z udziałem osób, wystaw
w celach edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, publikowanie książek, periodyków oraz
tekstów innych niż reklamowe, usług w zakresie wykonywania zdjęć, usługi filmowe, audiowizualne, multimedialne
zawarte w tej klasie, usługi w zakresie działalności wydawniczej, edycja i dystrybucja w formie elektronicznej ksią(210)
(731)
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żek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów,
dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi
księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny,
fotografie, zdjęcia, książki on-line, usługi filmowania i nagrywania.
518353
(220) 2020 09 16
NUTRI MIND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) NUTRI MIND
(510), (511) 35 zarządzanie biznesowe restauracjami, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, usługi w zakresie zamówień
on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, nadzór nad działalnością gospodarczą, organizacja działalności gospodarczej,
reklama, 43 usługi cateringu zewnętrznego, szkolenia
w zakresie cateringu, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), restauracje samoobsługowe, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, organizowanie posiłków w hotelach, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje],
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów dla gości, kafeterie [bufety], imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], bary szybkiej
obsługi [snack-bary], bary sałatkowe, bary przekąskowe,
usługi barów i restauracji, stołówki, serwowanie jedzenia
i napojów, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi świadczone przez bary bistro,
usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie bankietów, usługi restauracyjne, usługi restauracji hotelowych, informacja o usługach restauracyjnych,
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi
doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność
i napoje, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, katering obejmujący żywność i napoje
na bankiety.
(210)
(731)

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

518363
(220) 2020 09 16
MULARCZYK PRZEMYSŁAW, Łódź
(znak słowno-graficzny)
FREE DEVELOPMENT
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(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, organizacja
i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, usługi reklamowe
dotyczące nieruchomości, analiza marketingowa nieruchomości, 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo
dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa nieruchomości
posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko
nieruchomości], finansowanie konsorcjalne nieruchomości,
finansowanie nieruchomości, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, inwestowanie kapitału
w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], nabywanie nieruchomości
[dla osób trzecich], nabywanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, ocena i wycena nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki
pod zastaw nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), planowanie finansów w zakresie nieruchomości, planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, pomoc w zakresie
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, pożyczki pod zastaw nieruchomości,
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości,
udzielanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie
informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi,
usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie
i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości
w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi,
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usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości,
usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości,
usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące wyceny
nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości,
usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi
finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie
nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strzechą, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami
w majątek nieruchomy, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], usługi w zakresie
ubezpieczania nieruchomości, usługi w zakresie wyceny
nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi wyceny nieruchomości, usługi wyceny
nieruchomości w celach fiskalnych, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji
w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami,
usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków
handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi związane
ze współwłasnością nieruchomości, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], wycena finansowa
majątku osobistego i nieruchomości, wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena i zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wycena
nieruchomości [finansowa], wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wyceny finansowe nieruchomości, wyceny nieruchomości dla roszczeń
ubezpieczeniowych, wynajem nieruchomości, wynajem
nieruchomości i majątku, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, zapewnianie środków finan-
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sowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie
nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości,
zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 37 budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie nieruchomości,
konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące renowacji
nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów dotyczących nieruchomości, 41 szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, usługi edukacyjne zapewniające instruktaż z podatków od nieruchomości, usługi
edukacyjne zapewniające warsztaty z podatków od nieruchomości, 42 ocena i badanie nieruchomości pod kątem
obecności materiałów niebezpiecznych, oględziny nieruchomości, planowanie budowy nieruchomości, sporządzanie raportów dotyczących planowania nieruchomości, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe związane z nieruchomościami.
(210) 518367
(220) 2020 09 17
(731) BECK ARKADIUSZ COM-LM, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) WIDETA
(510), (511) 43 domy turystyczne, usługi hotelarskie, kafeterie (bufety), usługi kawiarniane, usługi barowe, wypożyczanie namiotów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, usługi rezerwacji pokojów, usługi restauracyjne,
biuro zakwaterowania (hotele, pensjonaty).
518383
(220) 2020 09 15
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice-Parcela
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUBĄDZIN DESIGN AWARDS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
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sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych,
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną, administrowanie konkursami w celach reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych,
promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, 41 administrowanie [organizacja] konkursami, konkursy (organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], organizacja
konkursów edukacyjnych, organizowanie gier i konkursów,
organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub
rozrywkowych], organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
edukacyjnych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów w celach rozrywkowych,
organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach kulturalnych, organizowanie
konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów
za pośrednictwem Internetu, prowadzenie konkursów w Internecie, usługi rozrywkowe związane z konkursami, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie seminariów i konferencji,
organizowanie spotkań i konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie konferencji edukacyjnych,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie konferencji,
usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, usługi
w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, usługi w zakresie konferencji, prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie zjazdów w celach rozrywkowych, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi
rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, konferencje (organizowanie
i prowadzenie -), organizacja webinariów, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki,
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organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji,
organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie
spotkań z dziedziny edukacji, przeprowadzanie wywiadów
ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych,
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych.
(210) 518392
(220) 2020 09 17
(731) SZCZYGIEŁ ALICJA FIRMA KAMS, Zielonki
(540) (znak słowny)
(540) Kams
(510), (511) 25 odzież robocza, antypoślizgowe akcesoria
do obuwia, odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, noski [części obuwia], wkładki [obuwie], wkładki do obuwia, wkładki do obuwia, nie do celów
ortopedycznych, wkładki do obuwia [do butów i botków],
wkładki pod piętę, bandany na szyję, bandany, buty pielęgniarskie, chustki na głowę, chusty [odzież], czapki bejsbolówki, czapki baseballowe, czapki dziane, czapki kucharskie,
czapki [nakrycia głowy], czapki wełniane, czapki z daszkiem,
czapki narciarskie, czepki damskie, dziecinne, czepki damskie
[nakrycia głowy], kominiarki, kominiarki narciarskie, kaszkiety,
kaptury [odzież], kaptury, okrycia głowy z daszkiem, opaski
na głowę, opaski na głowę [odzież], opaski na głowę pochłaniające pot, papierowe czapki noszone przez pielęgniarki,
papierowe czapki noszone przez kucharzy, papierowe czapki używane jako części odzieży, termoaktywne nakrycia głowy, buty damskie, buty do kostki, buty do wspinaczki, buty
do wody, buty do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej],
buty do wspinaczki górskiej, buty na płaskim obcasie, buty
nieprzemakalne, buty robocze, buty płócienne, buty skórzane, buty sznurowane, buty treningowe [obuwie sportowe],
buty sportowe, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty wędkarskie, buty wodoodporne, buty wodoodporne do wędkarstwa, buty wsuwane, buty za kostkę, buty zimowe, chodaki drewniane, gumiaki, gumowce, gumowe
buty wędkarskie, kalosze [obuwie], obuwie codzienne, obuwie codziennego użytku, obuwie damskie, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla rybaków, obuwie
do celów rekreacji, obuwie do łowienia ryb, obuwie do uprawiania sportów, obuwie do wspinaczki, obuwie gumowe,
obuwie inne niż sportowe, obuwie męskie i damskie, obuwie
na plażę, obuwie na polowania, obuwie plażowe, obuwie
przeciwdeszczowe, obuwie rekreacyjne, obuwie robocze,
obuwie sportowe, obuwie wojskowe, odzież treningowa,
pantofle bez napiętka, pantofle kąpielowe, saboty, sandały,
sandały damskie, sandały-drewniaki, sandały kąpielowe, sandały męskie, skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], śniegowce, tenisówki, tenisówki [obuwie], walonki [buty filcowe],
wodery, akcesoria na szyję, anoraki, apaszki, apaszki [chustki],
artykuły odzieżowe dla wędkarzy, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bermudy, bermudy (szorty), bezrękawniki,
bielizna, bielizna [część garderoby], bielizna dla mężczyzn,
bielizna funkcjonalna, bielizna termoaktywna, bielizna
wchłaniająca pot, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy
dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe
z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, bokserki, ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami], ciepłe kurtki
robocze, daszki [odzież], daszki [nakrycia głowy], długie kurtki, dolne części ubrań [odzież], dresy ortalionowe, dresy wiatroszczelne, dzianina [odzież], fartuchy, fartuchy fryzjerskie,
fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, fartuchy [odzież],
fartuchy papierowe, fartuchy z tworzyw sztucznych, fartuszki, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne
spodnie termoaktywne, grube kurtki, gumowe płaszcze nieprzemakalne, kamizelki, kamizelki [bezrękawniki], kamizelki
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dla rybaków, kamizelki do ochrony przed wiatrem, kamizelki
kamuflażowe, kamizelki myśliwskie, kamizelki pikowane, kamizelki puchowe, kamizelki z polaru, kitle do użytku szpitalnego, kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony
pielęgniarskie, kombinezony przeciwdeszczowe, kombinezony zimowe, komplety do biegania [odzież], komplety sportowe, koszule, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule myśliwskie, koszule z krótkimi rękawami, koszule z kołnierzykiem, koszule z długimi rękawami, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule sportowe, koszule wędkarskie,
koszule zapinane, koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki polo, koszulki sportowe z krótkimi
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami,
krótkie kurtki ciepłe, krótkie luźne kurtki do pasa, krótkie
ogrodniczki, krótkie spodnie, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki dla rybaków, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki jako odzież sportowa, kurtki kamuflażowe, kurtki
motocyklowe, kurtki myśliwskie, kurtki narciarskie, kurtki odblaskowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki [odzież], kurtki pikowane [odzież], kurtki pilotki, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki puchowe, kurtki rybackie, kurtki safari, kurtki
snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, kurtki wędkarskie, kurtki wiatroszczelne, kurtki
wierzchnie, kurtki z dzianiny polarowej, kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki z rękawami, majtki
przypominające szorty z luźną nogawką, męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, nauszniki [odzież], nieprzemakalna odzież wierzchnia, ocieplacze, ocieplacze
na kolana [odzież], ocieplane kamizelki, ocieplane kurtki,
odzież codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców,
odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla kolarzy,
odzież dla małych dzieci, odzież dla rowerzystów, odzież
do biegania, odzież do jazdy na motocyklu, odzież dziana,
odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież gotowa, odzież
haftowana, odzież męska, odzież męska, damska i dziecięca,
odzież narciarska, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież ochronna zakładana
na ubrania, odzież papierowa, odzież przeciwdeszczowa,
odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież w stylu sportowym, odzież
wiatroszczelna, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież
wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla kobiet,
odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla pań,
odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież wodoodporna, odzież żeglarska nieprzemakalna, ogrodniczki,
ogrzewacze do nadgarstków, okrycia przeciwdeszczowe,
okrycia robocze [kombinezony], okrycia wierzchnie [odzież],
opaski przeciwpotne, opaski przeciwpotne na nadgarstek,
paski tekstylne, paski skórzane [odzież], paski [odzież], paski
materiałowe [odzież], paski wykonane z imitacji skóry, paski
z materiału, pelerynki, płaszcze damskie, płaszcze przeciwdeszczowe, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, polary,
poncza, ponczo przeciwdeszczowe, potniki, prochowce, rękawice do snowboardu, rękawice jeździeckie, rękawice kamuflażowe, rękawice motocyklowe, rękawice narciarskie, rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki dla rowerzystów,
rękawiczki dziane, rękawiczki jako odzież, rękawiczki [odzież],
rękawiczki samochodowe, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki z materiałem przewodzącym na czubkach palców,
które można nosić podczas używania podręcznych urządzeń elektronicznych z ekranem dotykowym, rękawiczki zimowe, skarpetki, skarpetki dla sportowców, skarpetki męskie,
skarpetki przeciwpotne, skarpetki sportowe, skarpetki wchłaniające pot, skarpety do kostek, skarpety sportowe, skarpety
termoaktywne, skórzane ochraniacze na spodnie (odzież),
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slipy męskie, figi damskie, spodenki, spodenki bokserskie,
spodenki dla rowerzystów, spodenki kąpielowe, spódnica-spodnie, spódnice, spodnie, spodnie do kolan [bryczesy],
spodnie dresowe, spodnie kamuflażowe, spodnie khaki,
spodnie myśliwskie, spodnie [nieformalne], spodnie nieprzemakalne, spodnie od dresu, spodnie ogrodniczki do polowania, spodnie pielęgniarskie, spodnie przeciwdeszczowe,
spodnie sportowe, spodnie wiatroszczelne, stroje dla pielęgniarek, stroje do użytku handlowego, stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, stroje pielęgniarskie, stroje przeciwdeszczowe, stroje sportowe, swetry, swetry [odzież], szale,
szale i chusty na głowę, szaliki, szaliki do zawijania wokół szyi,
szaliki [odzież], szaliki rurkowe (kominy) na szyję, szorty, szorty kąpielowe, szorty gimnastyczne, szorty sportowe, t-shirty
z krótkim rękawem, ubrania codzienne, ubrania dla szefów
kuchni, wiatrówki, wygodne luźne spodnie, znaczniki treningowe, znaczniki [narzutki] sportowe, znaczniki [narzutki] piłkarskie.
518407
(220) 2020 09 17
TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TANI OPAŁ WĘGLOMAT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 4 koks, węgiel, brykiety węglowe, 7 automaty
do sprzedaży, 35 usługi sprzedaży detalicznej paliw stałych.
518427
(220) 2020 09 18
BROMBERG WIESŁAW ADAM
WINDYKACJA-DETEKTYW GRUPA BIZ PARTNERS
P.H.U. BROMBERG, Żuromin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINDYKACJA-DETEKTYW GRUPA BIZ PARTNERS
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 36 windykacja, windykacja należności i odzyskiwanie długów, windykacja należności i odzysk długu, skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, 45 dochodzenia prowadzone przez detektywów, usługi agencji
detektywistycznych, usługi detektywistyczne, usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych, ochrona obiektów
i sprzętu, ochrona osobista.
(210)
(731)

518428
(220) 2020 09 18
JM INNOVATIVE COSMETICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) P-BEAUTY
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki
destylowane do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji urody, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki
zawierające kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne
wspomagające odchudzanie, koncentraty nawilżające
[kosmetyki], kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy
i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody
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 zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do pielęgnacji skóry, maseczki do pielęgnacji skóry rąk, maseczki
do pielęgnacji skóry stóp, 5 kosmetyki lecznicze, kremy
lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy
do stosowania na noc [lecznicze], nasączone płatki lecznicze, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry,
emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy
i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, preparaty medyczne w postaci
leczniczych kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek i balsamów do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry
trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry
z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry
z problemami łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży lub
po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty
dla skóry atopowej, sole do kąpieli do celów medycznych,
kąpiele lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skóry, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, środki do higieny intymnej dla kobiet, lecznicze: balsamy, olejki, sole,
toniki [lecznicze], toniki do celów medycznych, sole mineralne do kąpieli, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty do dezynfekcji rąk, komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji
skóry, 44 zabiegi kosmetyczne, w tym manicure, pedicure
i masaże, usługi w zakresie pielęgnacji urody, usługi salonów piękności, w tym usługi wizażu, usługi klinik medycyny estetycznej, usługi w zakresie salonów fryzjerskich,
informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych.
518448
(220) 2020 09 18
TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(540) WĘGIEL KAMIENNY DO KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM
EKOGROSZEK 26 Mj/kg

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.14
(510), (511) 4 węgiel.
518449
(220) 2020 09 18
TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘGIEL KAMIENNY DO KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM
EKOGROSZEK 28 Mj/kg
(210)
(731)

(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 węgiel.
518450
(220) 2020 09 18
TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘGIEL KAMIENNY DO PIECÓW STAŁOPALNYCH
WĘGIEL ORZECH 28 MJ/kg

(210)
(731)

(531) 03.01.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 4 węgiel.
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518476
(220) 2020 09 21
PINCZER ŻANETA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
BESKID RESORT

(531) 27.05.01, 29.01.14, 06.01.02, 05.01.10, 05.01.16, 07.01.08
(510), (511) 43 domy turystyczne, pensjonaty, hotele, rezerwacja miejsc w domach turystycznych, pensjonatach
i hotelach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie zapewnienia
noclegów, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(210) 518481
(220) 2020 09 21
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) (znak słowny)
(540) Pulofen
(510), (511) 5 leki do stosowania w chorobach układu oddechowego, leki wykrztuśne i sekretolityczne, leki mukolityczne, leki wspomagające leczenie chorób przeziębieniowych,
preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty medyczne, preparaty roślinne do celów medycznych,
preparaty naturalne do celów medycznych, suplementy diety, suplementy diety zawierające ekstrakty roślinne.
(210) 518483
(220) 2020 09 21
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) (znak słowny)
(540) Pulofen przeziębienie i zatoki
(510), (511) 5 leki do stosowania w chorobach układu oddechowego, leki wykrztuśne i sekretolityczne, leki mukolityczne, leki wspomagające leczenie chorób przeziębieniowych,
preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty medyczne, preparaty roślinne do celów medycznych,
preparaty naturalne do celów medycznych, suplementy diety, suplementy diety zawierające ekstrakty roślinne.
518503
(220) 2020 09 22
MPS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Antiseptus

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty i artykuły higieniczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, żele nawilżające do użytku
osobistego, antybakteryjne płyny do rąk, chusteczki antybakteryjne, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, preparaty antybakteryjne, płyn do odkażania
owoców i warzyw, płyny dezynfekujące [inne niż mydło],
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preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty odkażające stosowane w szpitalach,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na twardych powierzchniach, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi,
do celów higienicznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne
do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do przyrządów
medycznych, środki odkażające do użytku domowego, środki odkażające do przyrządów i aparatury medycznej, środki
odkażające, środki dezynfekujące do aparatury i przyrządów
stomatologicznych, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, detergenty bakteriobójcze, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące.
518505
(220) 2020 09 22
MPS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Antiseptus Plus
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i artykuły higieniczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, żele nawilżające do użytku
osobistego, antybakteryjne płyny do rąk, chusteczki antybakteryjne, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, preparaty antybakteryjne, płyn do odkażania
owoców i warzyw, płyny dezynfekujące [inne niż mydło],
preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty odkażające stosowane w szpitalach,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na twardych powierzchniach, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi,
do celów higienicznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne
do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do przyrządów
medycznych, środki odkażające do użytku domowego, środki odkażające do przyrządów i aparatury medycznej, środki
odkażające, środki dezynfekujące do aparatury i przyrządów
stomatologicznych, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, detergenty bakteriobójcze, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące.
(210)
(731)
(540)
(540)

518506
(220) 2020 09 22
MERKURY SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
takie zdrowe

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 35 marketing dotyczący promocji, promocja
sprzedaży, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, informacja handlowa, dostarczanie informacji marketingowych, organizowanie targów
i wystaw, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
wszystkie powyższe w zakresie zdrowej żywności i zdrowe-
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go odżywiania, 41 edukacja, prowadzenie kursów, organizacja seminariów, organizowanie konferencji, dostarczanie
informacji, wszystkie powyższe w zakresie zdrowej żywności
i zdrowego odżywiania.
518522
(220) 2020 09 16
ICG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Apartamenty Central Park Wrocław
(510), (511) 35 usługi sprzedaży: mieszkań, domów, lokali
usługowych, 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym, rozliczenia finansowe transakcji związane z kupnem
i sprzedażą nieruchomości.
(210)
(731)

518559
(220) 2020 09 23
TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘGIEL KAMIENNY DO PIECÓW STAŁOPALNYCH
WĘGIEL ORZECH 26 Mj/kg
(210)
(731)

(531) 26.04.05, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 03.04.04
(510), (511) 4 węgiel.
518588
(220) 2020 09 22
DROSED HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drosed Holding
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.02.03, 01.15.15, 26.13.25
(510), (511) 22 pierze, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, konserwy, pikle, 31 zwierzęta żywe,
karma dla zwierząt, pasza, 35 zgrupowanie na rzecz osób
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trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywczego tak aby
umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu
w najlepszych warunkach, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
marketingowe, 36 doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 39 transport
lądowy, wynajem samochodów, 40 ubój zwierząt, 44 hodowla zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

518596
(220) 2020 10 22
AVANTI-MARCZYK SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
mynanu

(531) 27.05.01, 01.01.04, 26.04.05
(510), (511) 14 akcesoria do biżuterii, biżuteria, artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, amulety [biżuteria], biżuteria damska, biżuteria dla dzieci, biżuteria fantazyjna,
biżuteria na ciało, biżuteria osobista, biżuteria sztuczna, biżuteria
wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, bransoletki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], szpilki [biżuteria], broszki [biżuteria], krzyżyki [biżuteria],
naszyjniki [biżuteria], biżuteria szlachetna, biżuteria emaliowana,
pierścionki [biżuteria], wyroby jubilerskie [biżuteria], bransoletki
identyfikacyjne [biżuteria], biżuteria w postaci koralików, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych,
zegarki, sztuczna biżuteria na ciało, biżuteria z tworzyw sztucznych, bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], artykuły
ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, breloczki
do kluczy jako biżuteria [ozdoby], wpinki do klapy [biżuteria],
biżuteria wytworzona z brązu, biżuteria z diamentami, biżuteria z kryształu, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria
ze złotem, biżuteria ze złota, bransolety, bransolety i zegarki
połączone, części i akcesoria do biżuterii, druciki z metali szlachetnych [biżuteria], fantazyjna biżuteria, kasetki na biżuterię,
kolczyki, kolczyki z metali szlachetnych, kolczyki pozłacane, medaliony [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], oprawy
będące częścią biżuterii, ozdoby [biżuteria], pudelka na biżuterię
[szkatułki lub puzderka], wisiorki, 26 zawieszki [nie biżuteria ani
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], sztuczne włosy, wsuwki
do włosów, siatki na włosy, szpilki do włosów, wstążki do włosów, frotki do włosów, przepaski do włosów, kokardy do włosów, klamry do włosów, gumki do włosów, spinki do włosów,
chusty do włosów, wsuwki do włosów, wałki do włosów, elastyczne opaski do włosów, elastyczne wstążki do włosów,
czepki do farbowania włosów, spinki do kręcenia włosów, spinki
[klamerki] do włosów, wsuwki do kręcenia włosów, dekoracyjne
akcesoria do włosów, gumka do związywania włosów, wsuwki
[spinki do włosów], spinki [wsuwki] do włosów, szpilki do ozdabiania włosów, szpilki do układania włosów, folie do koloryzacji
włosów, kokardy papierowe [ozdoby do włosów], koreańskie
ozdobne spinki do włosów [binyeo], sztuczne włosy do japońskich fryzur (kamoji), wstążeczki papierowe [ozdoby do włosów],
gąbki do upinania włosów w kok, ozdoby do włosów w formie
grzebieni, wsuwki do układania włosów w fale, gumki do kucyków i wstążki do włosów, frędzelki do włosów do japońskich
fryzur (motoyui), ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych],
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35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: akcesoria do biżuterii, biżuteria, artykuły
ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, amulety
[biżuteria], biżuteria damska, biżuteria dla dzieci, biżuteria fantazyjna, biżuteria na ciało, biżuteria osobista, biżuteria sztuczna,
biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana
z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, bransoletki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], zawieszki
[biżuteria], szpilki [biżuteria], broszki [biżuteria], krzyżyki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], biżuteria szlachetna, biżuteria emaliowana, pierścionki [biżuteria], wyroby jubilerskie [biżuteria],
amulety będące biżuterią, bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], biżuteria w postaci koralików, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych, zegarki, sztuczna biżuteria
na ciało, biżuteria z tworzyw sztucznych, bransoletki z tkaniny
haftowanej [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria]
do użytku osobistego, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], wpinki do klapy [biżuteria], biżuteria wytworzona z brązu,
biżuteria z diamentami, biżuteria z z kryształu, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria ze złotem, biżuteria ze złota, bransolety, bransolety i zegarki połączone, części i akcesoria do biżuterii, druciki z metali szlachetnych [biżuteria], fantazyjna biżuteria,
kasetki na biżuterię, kolczyki, kolczyki z metali szlachetnych, kolczyki pozłacane, medaliony [biżuteria], nici z metali szlachetnych
[biżuteria], oprawy będące częścią biżuterii, ozdoby [biżuteria],
pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], wisiorki, zawieszki
[nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], sztuczne
włosy, włosy (wsuwki do -), siatki na włosy, szpilki do włosów,
wstążki do włosów, frotki do włosów, przepaski do włosów,
kokardy do włosów, klamry do włosów, gumki do włosów,
spinki do włosów, chusty do włosów, wsuwki do włosów, walki
do włosów, elastyczne opaski do włosów, elastyczne wstążki
do włosów, czepki do farbowania włosów, spinki do kręcenia
włosów, spinki [klamerki] do włosów, wsuwki do kręcenia włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, gumka do związywania
włosów, wsuwki [spinki do włosów], spinki [wsuwki] do włosów,
szpilki do ozdabiania włosów, szpilki do układania włosów, folie
do koloryzacji włosów, kokardy papierowe [ozdoby do włosów],
koreańskie ozdobne spinki do włosów [binyeo], sztuczne włosy
do japońskich fryzur (kamoji), wstążeczki papierowe [ozdoby
do włosów], gąbki do upinania włosów w kok, ozdoby do włosów w formie grzebieni, wsuwki do układania włosów w fale,
gumki do kucyków i wstążki do włosów, frędzelki do włosów
do japońskich fryzur (motoyui), ozdoby do włosów [nie z metali
szlachetnych].
518602
(220) 2020 09 22
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW SAMBOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Samborzec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sambor

(210)
(731)
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(531) 05.07.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 soki, koncentraty soków owocowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty
do sporządzania napojów bezalkoholowych, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, napoje aromatyzowane owocami, organiczny sok owocowy, soki owocowe [napoje], napoje owocowe i soki owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, mieszane soki owocowe,
skoncentrowane soki owocowe.
518603
(220) 2020 09 22
ATEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ATEGA
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, montaż instalacji centralnego ogrzewania,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, naprawa i konserwacja urządzeń
grzewczych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja systemów elektronicznych lub
klimatyzacyjnych, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych,
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean
room], modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do klimatyzacji
budynków, naprawa urządzeń do klimatyzacji, regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi elektryków, instalacja
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach,
instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów
elektroenergetycznych, naprawa sprzętu elektrycznego
i instalacji elektrotechnicznych, budowa infrastruktury elektroenergetycznej, serwis urządzeń elektronicznych, naprawa
urządzeń elektronicznych, naprawa sprzętu elektrycznego,
naprawa urządzeń elektrycznych, serwisowanie sieci elektrycznych, czyszczenie silników elektrycznych, renowacja
instalacji elektrycznych, serwis elektrycznych urządzeń
konsumenckich, instalowanie sieci łączności elektronicznej,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, naprawa i konserwacja
instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja urządzeń
elektronicznych, usługi doradcze w zakresie instalacji elektrowni, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń
oświetleniowych, usługi naprawcze urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń elektronicznych, udzielanie informacji
związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, renowacja,
naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej,
usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, konserwacja i naprawa ciśnieniowych
urządzeń bezpieczeństwa, konserwacja i naprawa instalacji
bezpieczeństwa, instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, instalacja ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, naprawa
alarmów przeciwpożarowych, instalacja pasywnej ochrony
przeciwpożarowej, instalacja systemów ewakuacji przeciw(210)
(731)
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pożarowej, udzielanie informacji dotyczących naprawy lub
konserwacji alarmów przeciwpożarowych, usługi doradcze
związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, instalacja
i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, konserwacja i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, montaż
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, konserwacja i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej,
konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków
w trakcie budowy, naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych, konserwacja alarmowych instalacji przeciwpożarowych, instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej,
instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych.
518626
(220) 2020 09 22
TASTA ARMATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AT
(210)
(731)
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(540) DIAM’OR

(531) 27.05.01, 26.04.03
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, przyrządy do mierzenia
czasu, biżuteria, wyroby biżuteryjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

518662
(220) 2020 09 24
ŚPIEWAK KLAUDIA EWA, Rzgów
(znak słowno-graficzny)
FANCY FASHION

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy.
518663
(220) 2020 09 22
DROSED HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drosed Holding

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.25
(510), (511) 6 stalowe elementy rurociągów w tym rury,
kolana, zwężki, trójniki, dennice, kołnierze, łuki gięte, króćce
i mufy, metalowa armatura zaporowa w tym zawory, zasuwy i przepustnice, żeliwna armatura do rurociągów w tym
łączniki i nawiertki, spawane konstrukcje metalowe z wyżej
wymienionych elementów, 11 instalacje i części do instalacji grzewczych, chemicznych, gazowych, wodociągowych
i petrochemicznych, 37 usługi w zakresie montażu instalacji
grzewczych, chemicznych, gazowych, wodociągowych i petrochemicznych.
518631
(220) 2020 09 22
MULTICHARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOON YACHT
(210)
(731)

(531) 01.15.24, 26.11.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 jachty, łodzie, barki.
518661
(220) 2020 09 24
CHMIELEWSKI PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
JUBILERSKIE DIAMOR, Sierpc
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 22 pierze, 29 mięso, ryby, drób. dziczyzna, wyroby z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, konserwy, pikle, 31 zwierzęta żywe, karma
dla zwierząt, pasza, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów pochodzenia rolno-spożywczego tak aby umożliwić
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w najlepszych
warunkach, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, 39 transport lądowy, wynajem samochodów, 40 ubój zwierząt, 44 hodowla zwierząt.
518682
(220) 2020 09 23
KOŁOBRZESKA GRUPA PRODUCENTÓW RYB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCH! MISTRZ

(210)
(731)
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(531)

18.04.02, 03.09.10, 03.09.24, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18,
26.01.22, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 ryby, filety rybne, ryby solone, konserwy
rybne, przeciery rybne, oleje spożywcze, sałatki warzywne,
31 ryby żywe, 35 usługi w zakresie sprzedaży ryb oraz wyrobów spożywczych i potraw na bazie ryb w wyspecjalizowanych punktach handlowych i poprzez Internet, 40 usługi
na rzecz osób trzecich w zakresie mrożenia, smażenia, solenia i wędzenia powierzonych ryb oraz przerobu ryb na produkty lub półprodukty finalne.
518686
(220) 2020 09 23
REGIONALNY ZAKŁAD MLECZARSKI SMREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smrek
(210)
(731)

(531)

02.03.04, 02.03.12, 06.01.02, 07.01.09, 27.05.01, 29.01.15,
11.01.17, 26.04.05, 26.04.07
(510), (511) 29 kiełbasy wędzone, liofilizowane mięso, mięsa
wędzone, paczkowane mięso, wędliny, suszone mięso, masło, przetworzony ser, ser twarogowy, ser miękki, ser owczy,
ser twardy.
518687
(220) 2020 09 23
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice-Parcela
(540) (znak słowny)
(540) MACCHIA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe,
niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały
ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki
niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały
budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
(210)
(731)
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sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota,
zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych
do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych
przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów
gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami
przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
518688
(220) 2020 09 23
REGIONALNY ZAKŁAD MLECZARSKI SMREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smrek
(210)
(731)

(531) 11.01.17, 27.05.01, 26.04.05, 06.01.02, 29.01.15
(510), (511) 29 kiełbasy wędzone, liofilizowane mięso, mięsa
wędzone, paczkowane mięso, wędliny, suszone mięso, masło, przetworzony ser, ser twarogowy, ser miękki, ser owczy,
ser twardy.
(210) 518704
(220) 2020 09 24
(731) MARCINIAK KRZYSZTOF PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) K The K BARCELONA

(531) 27.05.21, 27.05.03, 27.05.01
(510), (511) 3 woda perfumowana, woda kolońska, produkty perfumeryjne, produkty toaletowe, kosmetyki, dyfuzory
z patyczkami zapachowymi, dezodoranty, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 4 świece
zapachowe, świece.
518721
(220) 2020 09 23
REGIONALNY ZAKŁAD MLECZARSKI SMREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smrek
(210)
(731)
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organizacji działalności gospodarczej, zwłaszcza w placówkach bankowych, pod względem profilaktyki epidemiologicznej, usługi reklamowe na rzecz osób trzecich w zakresie promocji przedsiębiorstw spełniających określone
warunki programu wykonywane za pomocą telewizji, radia, mediów elektronicznych, publikacji i prezentacji bezpośrednich, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek,
druków, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach
handlowych i reklamowych, sondaże opinii publicznej,
przyznawanie nagród w celu wyróżnienia placówek bankowych, zwłaszcza w zakresie spełniania wymogów dedykowanego programu, przyznawanie certyfikatów dla
placówek bankowych spełniających kryteria ustalonego
programu i stosujących się do jego zasad, pozyskiwanie
danych do komputerowej bazy danych, 41 usługi związane
z edukacją zdrowotną i kształceniem praktycznym, usługi
związane z organizowaniem i prowadzeniem sympozjów,
konferencji, zjazdów, kongresów naukowych, w tym z zakresu stomatologii, medycyny, organizowanie i prowadzenie posiedzeń naukowo-szkoleniowych, kursów i wykładów doszkalających, seminariów, sympozjów, spotkań
tematycznych i konsultacji, zwłaszcza dla placówek bankowych w zakresie medycyny, promocji zdrowia i zdrowego
stylu życia, usługi wydawnicze w zakresie publikacji książkowych, prasowych oraz tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie programów edukacyjnych, realizacja filmów
i audycji edukacyjnych, 42 opracowywanie i tworzenie
zasad programu dla placówek bankowych, dotyczącego
wytycznych epidemiologicznych, profilaktyki, warunków
leczenia oraz udzielania pomocy medycznej i dentystycznej, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z zakresu
medycyny, w tym z zakresu stomatologii i stomatologii
estetycznej, wirusologii, specjalistyczne programy mające
na celu poprawę warunków higienicznych w placówkach
bankowych, w tym profilaktyki związanej z zagrożeniem
epidemicznym, usługi dotyczące kontroli jakości i metod
wdrażania programu profilaktycznego w zakresie zagrożenia epidemiologicznego dla placówek bankowych.
518748
(220) 2020 09 24
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) Bakoma AVE VEGE ANANASOWY

(210)
(731)

(531)

02.03.04, 02.03.12, 06.01.02, 07.01.09, 11.01.17, 26.04.05,
26.04.07, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19
(510), (511) 29 kiełbasy wędzone, liofilizowane mięso, mięsa
wędzone, paczkowane mięso, wędliny, suszone mięso, masło, przetworzony ser, ser twarogowy, ser miękki, ser owczy,
ser twardy.
518729
(220) 2020 09 25
WIELIŃSKI MARCIN, BIEGESZ-WIELIŃSKA
DARIA ŚLĄSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII
STOMATOLOGICZNEJ BIAŁY UŚMIECH
SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) CZYSTY BANK
(510), (511) 35 doradzanie podmiotom bankowym w zakresie wytycznych epidemiologicznych, higieny i profilaktyki, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 05.07.17, 19.03.01, 19.03.25,
27.05.01, 25.07.21, 29.01.15
(510), (511) 29 jogurty, jogurty na bazie mleka sojowego,
owsianego, kokosowego, migdałowego, ryżowego.
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518749
(220) 2020 09 24
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) Bakoma AVE VEGE Deser SMAK SŁONY KARMEL

(210)
(731)

Nr ZT48/2020

518762
(220) 2020 09 25
PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOLDAWSKA WINNICA

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 08.01.22, 19.03.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 desery na bazie mleka sojowego, owsianego,
kokosowego, migdałowego, ryżowego.
518753
(220) 2020 09 25
PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PŁASKA PLUS
(210)
(731)

(531)

07.01.09, 06.07.25, 06.19.07, 06.19.09, 06.19.11, 06.19.16,
05.07.10, 25.01.01, 25.01.13, 25.01.19, 25.01.25, 27.05.01,
29.01.15, 25.05.01, 25.07.08
(510), (511) 33 napoje alkoholowe w postaci pochodzących
z Mołdawii: win, win gronowych, win owocowych, wyrobów
winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musujących.
518765
(220) 2020 09 25
PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOLDAWSKA WINNICA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.04, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne,
blachodachówka.
518754
(220) 2020 09 25
PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUERO BLACHODACHÓWKA
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne,
blachodachówka.
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(531)

05.07.10, 06.07.25, 06.19.07, 06.19.09, 06.19.11, 06.19.16,
07.01.09, 25.01.01, 25.01.13, 25.01.19, 25.01.99, 25.05.01,
25.07.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe pochodzące z Mołdawii
w postaci: win, win gronowych, win owocowych, wyrobów
winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musujących.
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518785
(220) 2020 09 24
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) Bakoma AVE VEGE Deser SMAK CZEKOLADA

(210)
(731)

518766
(220) 2020 09 25
PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIRAMANI
(210)
(731)

(531)

05.03.13, 05.03.14, 08.01.11, 08.01.19, 08.01.22, 19.03.25,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 desery na bazie mleka sojowego, owsianego,
kokosowego, migdałowego, ryżowego.
(531)

01.01.05, 01.01.10, 26.01.06, 25.07.01, 25.07.06, 25.07.25,
02.07.02, 02.07.04, 02.01.04, 02.01.20, 02.03.04, 02.03.20,
26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.13, 26.04.14, 26.04.15,
27.05.01, 29.01.15, 24.17.02
(510), (511) 33 napoje alkoholowe w postaci win, win gronowych, win owocowych, wyrobów winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musujących.

518789
(220) 2020 09 24
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) Bakoma AVE VEGE O SMAKU WANILIOWYM
OWSIANY

(210)
(731)

518782
(220) 2020 09 24
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) Bakoma AVE VEGE MANGO
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko owsiane, napoje na bazie mleka owsianego, jogurty na bazie mleka owsianego.
(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 05.07.14, 19.03.01, 19.03.25,
25.07.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 jogurty, jogurty na bazie mleka sojowego,
owsianego, kokosowego, migdałowego, ryżowego.

518791
(220) 2020 09 24
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(210)
(731)
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(540) Bakoma AVE VEGE O SMAKU CZEKOLADOWYM
OWSIANY
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(540) MUUĆKA Karkonoska

(531) 27.05.01, 03.06.06, 03.06.25
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery.
(210)
(731)
(540)
(540)

518798
(220) 2020 09 28
LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów
(znak słowno-graficzny)
lifetea ANTIOXIDANT

(531)

05.03.13, 05.03.14, 08.01.11, 08.01.19, 08.01.22, 19.03.01,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mleko owsiane, napoje na bazie mleka owsianego, jogurty na bazie mleka owsianego.
518792
(220) 2020 09 24
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) Bakoma AVE VEGE O SMAKU NATURALNYM RYŻOWY

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 19.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mleko ryżowe, napoje na bazie mleka ryżowego, jogurty na bazie mleka ryżowego.
(210) 518795
(220) 2020 09 28
(731) STEFFEN MICHAŁ BBS, Przesieka
(540) (znak słowno-graficzny)

518814
(220) 2020 09 28
ROGOZIŃSKI MARCIN HASHTAG MEDIA, Plewiska
(znak słowno-graficzny)
2020 GWIAZDA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

(531) 01.01.02, 01.01.25, 26.11.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama i marketing.
(210)
(731)

518913
(220) 2020 09 29
GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Głubczyce

Nr ZT48/2020
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(540) (znak słowny)
(540) Tower Acu
(510), (511) 11 aparaty, urządzenia, instalacje i zbiorniki
grzewcze, zasobniki ciepłej wody użytkowej.
518914
(220) 2020 09 29
GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Głubczyce
(540) (znak słowny)
(540) Tower Grand
(510), (511) 11 aparaty, urządzenia i instalacje grzewcze,
zbiorniki i/lub wymienniki przeznaczone do pomp ciepła.
(210)
(731)

518919
(220) 2020 09 30
MOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Charlie’s Pie Shop PIE & GO
(210)
(731)
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i wyrobów cukierniczych, mrożonego jogurtu (lody spożywcze), lodów, sorbetów, sosów (przyprawy), przekąsek na bazie zbóż, kawy, herbaty, kakao, czekolady do picia, napojów
na bazie kawy, napojów na bazie herbaty, napojów na bazie
kakao, napojów na bazie czekolady, kawy nienaturalnej, żywności przygotowana na bazie ryżu, tapioki, sago lub w przeważającej części z tych produktów, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, mianowicie usługi barów, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi jadłodajni, usługi restauracji
samoobsługowych, usługi barów przekąskowych, usługi cateringowe.
518921
(220) 2020 09 29
HUTA MAŁAPANEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozimek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HM 1754

(210)
(731)

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 gzymsy (formy, odlewy) metalowe, 11 zawory
do rur i rurociągów.
(531) 08.01.11, 08.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, żywność przygotowana z mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny
lub w przeważającej części z tych produktów, hamburgery,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, żywność sporządzona z konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw lub w przeważającej części z tych produktów, przekąski z owoców
i warzyw, napoje z przewagą mleka, sałatki owocowe, sałatki
warzywne, konserwowane grzyby, zupy, zamienniki mięsa
na bazie warzyw, mięsne nadzienia do ciast, 30 wyroby piekarnicze, placki, mięso zapiekane w cieście, placki z nadzieniem z warzyw, placki typu pizza, ciasta i placki z owocami,
placki bez mięsa, placki z nadzieniem z ryb, dania z makaronu, pizza, kanapki, taco, tarty, quiche, tortille, wafelki, chleb,
bułki, słodkie bułeczki typu muffin, ciasta i wyroby cukiernicze, mrożony jogurt - lody spożywcze, lody, sorbety, sosy
jako przyprawy, przekąski na bazie zbóż, kawa, herbata, kakao, czekolada do picia, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje na bazie czekolady, kawa nienaturalna, żywność przygotowana na bazie ryżu,
tapioki, sago lub w przeważającej części z tych produktów,
35 usługi promocji sprzedaży, sprzedaż detaliczna i hurtowa
następujących towarów: żywności sporządzone z mięsa, ryb,
drobiu i dziczyzny lub w przeważającej części z tych produktów, żywności sporządzonej z konserwowanych, mrożonych,
suszonych lub gotowanych owoców i warzyw lub w przeważającej części z tych produktów, przekąsek z warzyw i z owoców, napojów z przewagą mleka, sałatek owocowych, sałatek warzywnych, konserwowanych grzybów, zup, wyrobów
piekarniczych, placków, mięs zapiekanych w cieście, placków
z nadzieniem z warzyw, placków typu pizza, ciast i placków
z owocami, placków bez mięsa, placków z nadzieniem z ryb,
dań z makaronu, pizzy, kanapek, taco, tart, quiche, tortilli, wafelków, chleba, bułek, słodkich bułeczek typu muffin, ciast

(210) 518960
(220) 2020 10 01
(731) FRYC KAROLINA, Włoszczowa
(540) (znak słowny)
(540) LOVLIBUTIK
(510), (511) 25 odzież nakrycia głowy, okrycia wierzchnie,
bielizna osobista, obuwie, 35 sprzedaż za pośrednictwem
radia, telewizji, sieci internet oraz sklepów detalicznych
i hurtowych odzieży, nakryć głowy, okryć wierzchnich, bielizny osobistej, obuwia, kompozycji kwiatowych, prezentów
i upominków oraz ich kompozycji i zestawów, słodyczy, alkoholi, biżuterii, ozdób, kosmetyków, perfum, artykułów higieny osobistej, gadżetów, zabawek, gier, pościeli, wyrobów
skórzanych, przyborów i artykułów biurowych, toreb, torebek, reklamówek, mebli, artykułów wyposażenia i wystroju
wnętrz, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów dla
zwierząt, bielizny pościelowej i kocy, bielizny stołowej i pościelowej, bielizny wzorzystej, brokatów, cerat [obrusy], kap
na łóżka, kotar na drzwi [zasłon], kołder, narzut na łóżka, obić
ściennych z materiałów tekstylnych, osłon do łóżek dziecięcych [pościel], podkładek pod szklanki z materiałów tekstylnych, podszewek [tkaniny], pokrowców i narzut na meble,
pokryć na materace, poszewek na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradeł na łóżka, ręczników, rękawic kąpielowych, serwetek tekstylnych, ścierek do osuszania szkła, śpiworów, śpiworków dla niemowląt, tekstylnych mat na stół,
tkanin, uchwytów do zasłon z materiałów tekstylnych, wsyp
[bielizna pościelowa], wsyp [pokrowce na materace], zasłon,
zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, tekstyliów i substytutów tekstyliów, tkanin oraz
nakryć tekstylnych stosowanych w gospodarstwie domowym, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów rekla-

102

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

mowych (próbek, druków, prospektów, broszur), analizy rynkowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych.
518967
(220) 2020 09 30
JAKUBOWSKA ANETA, MICHURSKA PAULINA
TAKE A LOOK SALON OPTYCZNY SPÓŁKA CYWILNA,
Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKE A LOOK SALON OPTYCZNY
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy optyczne.
518976
(220) 2020 09 29
EKOCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekoCo
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, materiały do rozsady,
podłoża hodowlane, podłoża hodowlane do ogrodnictwa,
podłoża hodowlane dla roślin, nawozy, nawozy do użytku domowego, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy
do gleby i ziemi doniczkowej, płynne nawozy, nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy biologiczne, nawozy
organiczne, nawozy morskie, nawozy naturalne wykonane
ze składników morskich, nawozy do gleby, nawozy użyźniające glebę, kompost, obornik, nawozy, biologiczne nawozy
azotowe, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy
zawierające azot i magnez, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy biologiczne stosowane
do obróbki nasion, nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla
ogrodnictwa, odżywki dla roślin, odżywki dla roślin na bazie
wodorostów, środki do ochrony nasion, środki ochrony roślin
przeciw patogenom, środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, granulki
zatrzymujące wodę do użytku w odżywianiu roślin poprzez
zasilanie korzeni włosowatych, preparaty do wzmacniania
roślin, karbolineum do ochrony roślin, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, substancje do regulacji wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin, substancje do pobudzania
wzrostu roślin, substancje chelatowe do użytku jako nawozy
do listowia roślin, substancje chelatowe do użytku jako środki odżywcze do listowia roślin, pożywki do liści, 3 preparaty
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do nabłyszczania liści roślin, środki do czyszczenia liści roślin,
preparaty do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin, 21 doniczki na kwiaty, doniczki do roślin, doniczki porcelanowe,
doniczki ozdobne z porcelany, gliniane doniczki, doniczki
szklane, doniczki okienne, osłony na doniczki nie z papieru, uchwyty na doniczki na kwiaty, podstawki pod doniczki na kwiaty, spodki, konewki, 35 organizacja sprzedaży
detalicznej, organizacja sprzedaży hurtowej, oferowanie
do sprzedaży w ramach sklepu stacjonarnego, internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej dotyczącej następujących towarów: podłoża hodowlane, materiały do rozsady, podłoża hodowlane, podłoża hodowlane do ogrodnictwa, podłoża hodowlane dla roślin, nawozy, nawozy
do użytku domowego, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, płynne nawozy, nawozy
mineralne, nawozy naturalne, nawozy biologiczne, nawozy
organiczne, nawozy morskie, nawozy naturalne wykonane
ze składników morskich, nawozy do gleby, nawozy użyźniające glebę, kompost, obornik, nawozy, biologiczne nawozy
azotowe, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy
zawierające azot i magnez, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy biologiczne stosowane
do obróbki nasion, nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla
ogrodnictwa, odżywki dla roślin, odżywki dla roślin na bazie
wodorostów, środki do ochrony nasion, środki ochrony roślin
przeciw patogenom, środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, granulki
zatrzymujące wodę do użytku w odżywianiu roślin poprzez
zasilanie korzeni włosowatych, preparaty do wzmacniania
roślin, karbolineum do ochrony roślin, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, substancje do regulacji wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin, substancje do pobudzania
wzrostu roślin, substancje chelatowe do użytku jako nawozy
do listowia roślin, substancje chelatowe do użytku jako środki odżywcze do listowia roślin, pożywki do liści, preparaty
do nabłyszczania liści roślin, środki do czyszczenia liści roślin,
preparaty do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin, doniczki
na kwiaty, doniczki do roślin, doniczki porcelanowe, doniczki ozdobne z porcelany, gliniane doniczki, doniczki szklane,
doniczki okienne, osłony na doniczki nie z papieru, uchwyty
na doniczki na kwiaty, podstawki pod doniczki na kwiaty,
spodki, konewki.
518981
(220) 2020 09 29
DUHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BaYLa
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie
dziecięce, 35 prowadzenie sklepu detalicznego, hurtowni
oraz oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego obuwia damskiego, obuwia męskiego, obuwia dziecięcego, środków do pielęgnacji i czyszczenia obuwia, galanterii
skórzanej, w tym, toreb, torebek, teczek, aktówek, dyplomatek, portfeli, portmonetek, etui, wizytowników, kosmetyczek,
kufrów, plecaków, waliz, sakiewek, siatek, tornistrów, pasów
skórzanych, rękawiczek oraz parasoli.
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518982
(220) 2020 10 01
GRUPA CICHY-ZASADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wysogotowo
(540) (znak słowny)
(540) GCZ
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pojazdami, aukcje samochodowe,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie akcesoriów i części samochodowych, dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie porównywania cen,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą, wypożyczaniem i leasingiem pojazdów, zarządzanie
flotą pojazdów, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, analizy
kosztów, analizy rynkowe, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach
komercyjnych i reklamowych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie, wyszukiwanie dla
osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja i kompilacja danych w komputerowych bazach danych, 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 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
usługi finansowe, usługi bankowe, bankowość internetowa,
usługi operacji bankowych, usługi operacji finansowych,
usługi transakcji finansowych, usługi inwestycyjne, 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
(210)
(731)
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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 naprawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych oraz ich części, przegląd, malowanie, odnawianie, polerowanie, czyszczenie, serwisowanie pojazdów, naprawa powypadkowa pojazdów, montaż [instalowanie] części i akcesoriów do pojazdów, usługi wymiany szyb samochodowych, renowacja szyb, regulacja [tuning] pojazdów,
naprawa i konserwacja tapicerki, usługi powlekania siedzeń,
usługi w zakresie konserwacji skór, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia
pojazdów, usługi doradcze w zakresie naprawy i serwisowania pojazdów, 39 transport lądowy, transport i dostawy towarów, usługi transportu pojazdami silnikowymi, transport
pasażerski, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy),
parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi prowadzenia pojazdów, transport pojazdów, czarterowanie pojazdów
do transportu, organizacja transportu drogą lądową, morską
i powietrzną, przewożenie i dostarczanie towarów, dostarczanie pojazdów, udostępnianie pojazdów na wycieczki
i wyprawy, usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych,
pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, usługi pomocy
drogowej dla pojazdów silnikowych, holowanie pojazdów,
udostępnianie garaży, ładowanie i wyładowanie pojazdów,
magazynowanie części pojazdów, usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, wynajem przestrzeni,
struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, wypożyczanie środków transportu, wynajmowanie pojazdów,
wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie akcesoriów samochodowych, organizowanie wynajmu pojazdów i akcesoriów samochodowych, organizacja i rezerwacja podróży,
usługi lokalizacji pojazdów, usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, udzielanie informacji na temat
usług kierowania pojazdami, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu i podróży, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, centra rozrywki, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizowanie festiwali,
organizacja webinariów, organizowanie pokazów w celach
rozrywkowych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, organizowanie zawodów i turniejów związanych
z prowadzeniem pojazdów, nauka prowadzenia pojazdów
użytkowych, szkolenie w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów, parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, pokazy filmowe, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, rozrywka, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, usługi w zakresie gier wideo,
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usługi w zakresie przedstawień na żywo, usługi wynajmu
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki,
sportu i kultury, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 badania i analizy naukowe, usługi z zakresu technologii bezpieczeństwa
dotyczące pojazdów lądowych, testowanie pojazdów, ważenie pojazdów, badanie techniczne pojazdów, doradztwo
techniczne dotyczące bezpieczeństwa, kontrola techniczna
pojazdów, usługi w zakresie przeglądu nowych i używanych
pojazdów dla osób kupujących lub sprzedających swoje pojazdy, usługi projektowania pojazdów, projektowanie części
do pojazdów lądowych, usługi badawczo - rozwojowe
w dziedzinie motoryzacji i transportu, opracowywanie pojazdów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do symulatorów pojazdów, 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 ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, monitorowanie stanu olejów, cieczy, smarów i maszyn, pomiary, badania i eksploracja, prace badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, prace badawczo - rozwojowe dla
osób trzecich, prace inżynieryjne, profesjonalne doradztwo
dotyczące technologii, usługi architektoniczne i planowania
urbanistycznego, usługi inżynieryjne, usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, wynajem sprzętu naukowego i technologicznego.
518983
(220) 2020 10 01
GRUPA CICHY-ZASADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wysogotowo
(540) (znak słowny)
(540) Grupa Cichy-Zasada
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi reklamowe i promocyjne,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, promocja sprzedaży na rzecz osób
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pojazdami, aukcje samochodowe, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie akcesoriów i części samochodowych,
dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie porównywania cen, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej związanej
ze sprzedażą, wypożyczaniem i leasingiem pojazdów, zarządzanie flotą pojazdów, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, analizy
kosztów, analizy rynkowe, usługi w zakresie wystaw i prezentacji
produktów, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie
pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja
i kompilacja danych w komputerowych bazach danych, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
usługi w zakresie kart lojalnościowych, administrowanie progra(210)
(731)
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mami 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 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi finansowe, usługi bankowe, bankowość
internetowa, usługi operacji bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycyjne,
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 naprawa, konserwacja,
tankowanie i ładowanie pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych oraz ich części, przegląd, malowanie,
odnawianie, polerowanie, czyszczenie, serwisowanie pojazdów,
naprawa powypadkowa pojazdów, montaż [instalowanie] części i akcesoriów do pojazdów, usługi wymiany szyb samochodowych, renowacja szyb, regulacja [tuning] pojazdów, naprawa
i konserwacja tapicerki, usługi powlekania siedzeń, usługi w zakresie konserwacji skór, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, usługi doradcze w zakresie naprawy i serwisowania pojazdów, 39 transport lądowy, transport i dostawy towarów, usługi transportu
pojazdami silnikowymi, transport pasażerski, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), parkowanie i przechowywanie
pojazdów, usługi prowadzenia pojazdów, transport pojazdów,
czarterowanie pojazdów do transportu, organizacja transportu
drogą lądową, morską i powietrzną, przewożenie i dostarczanie
towarów, dostarczanie pojazdów, udostępnianie pojazdów
na wycieczki i wyprawy, usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, usługi
pomocy drogowej dla pojazdów silnikowych, holowanie pojazdów, udostępnianie garaży, ładowanie i wyładowanie pojaz-
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dów, magazynowanie części pojazdów, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wynajem przestrzeni,
struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, wypożyczanie środków transportu, wynajmowanie pojazdów, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie akcesoriów samochodowych, organizowanie wynajmu pojazdów i akcesoriów samochodowych, organizacja i rezerwacja podróży, usługi lokalizacji
pojazdów, usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, udzielanie informacji na temat usług kierowania pojazdami, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu i podróży, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, centra
rozrywki, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
organizowanie festiwali, organizacja webinariów, organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizacja zawodów dotyczących
pojazdów mechanicznych, organizowanie zawodów i turniejów związanych z prowadzeniem pojazdów, nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, szkolenie w zakresie konserwacji
i naprawy pojazdów, parki i miasteczka rozrywki i tematyczne,
pokazy filmowe, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, rozrywka, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, 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, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 badania i analizy naukowe,
usługi z zakresu technologii bezpieczeństwa dotyczące pojazdów lądowych, testowanie pojazdów, ważenie pojazdów, badanie techniczne pojazdów, doradztwo techniczne dotyczące
bezpieczeństwa, kontrola techniczna pojazdów, usługi w zakresie przeglądu nowych i używanych pojazdów dla osób kupujących lub sprzedających swoje pojazdy, usługi projektowania
pojazdów, projektowanie części do pojazdów lądowych, usługi
badawczo - rozwojowe w dziedzinie motoryzacji i transportu,
opracowywanie pojazdów, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do symulatorów pojazdów,
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 ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, monitorowanie
stanu olejów, cieczy, smarów i maszyn, pomiary, badania i eksploracja, prace badawcze w zakresie opracowywania nowych
produktów, prace badawczo - rozwojowe dla osób trzecich,
prace inżynieryjne, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego,
usługi inżynieryjne, usługi w zakresie miernictwa i eksploracji,
wynajem sprzętu naukowego i technologicznego.
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wysogotowo
(540) (znak słowny)
(540) Cichy-Zasada
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi reklamowe doty(210)
(731)
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czące sprzedaży pojazdów mechanicznych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pojazdami, aukcje samochodowe,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie akcesoriów i części samochodowych, dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie porównywania cen,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą, wypożyczaniem i leasingiem pojazdów, zarządzanie
flotą pojazdów, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, analizy
kosztów, analizy rynkowe, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach
komercyjnych i reklamowych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie, wyszukiwanie dla
osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja i kompilacja danych w komputerowych bazach danych, 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 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
usługi finansowe, usługi bankowe, bankowość internetowa,
usługi operacji bankowych, usługi operacji finansowych,
usługi transakcji finansowych, usługi inwestycyjne, 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,
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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 naprawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych oraz ich części, przegląd, malowanie, odnawianie, polerowanie, czyszczenie, serwisowanie pojazdów, naprawa powypadkowa pojazdów, montaż [instalowanie] części i akcesoriów do pojazdów, usługi wymiany szyb samochodowych, renowacja szyb, regulacja [tuning] pojazdów,
naprawa i konserwacja tapicerki, usługi powlekania siedzeń,
usługi w zakresie konserwacji skór, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia
pojazdów, usługi doradcze w zakresie naprawy i serwisowania pojazdów, 39 transport lądowy, transport i dostawy towarów, usługi transportu pojazdami silnikowymi, transport
pasażerski, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy),
parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi prowadzenia pojazdów, transport pojazdów, czarterowanie pojazdów
do transportu, organizacja transportu drogą lądową, morską
i powietrzną, przewożenie i dostarczanie towarów, dostarczanie pojazdów, udostępnianie pojazdów na wycieczki
i wyprawy, usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych,
pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, usługi pomocy
drogowej dla pojazdów silnikowych, holowanie pojazdów,
udostępnianie garaży, ładowanie i wyładowanie pojazdów,
magazynowanie części pojazdów, usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, wynajem przestrzeni,
struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, wypożyczanie środków transportu, wynajmowanie pojazdów,
wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie akcesoriów samochodowych, organizowanie wynajmu pojazdów i akcesoriów samochodowych, organizacja i rezerwacja podróży,
usługi lokalizacji pojazdów, usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, udzielanie informacji na temat
usług kierowania pojazdami, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu i podróży, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, centra rozrywki, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizowanie festiwali,
organizacja webinariów, organizowanie pokazów w celach
rozrywkowych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, organizowanie zawodów i turniejów związanych
z prowadzeniem pojazdów, nauka prowadzenia pojazdów
użytkowych, szkolenie w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów, parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, pokazy filmowe, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, rozrywka, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, 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, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 badania i analizy naukowe, usługi z zakresu technologii bezpieczeństwa
dotyczące pojazdów lądowych, testowanie pojazdów, ważenie pojazdów, badanie techniczne pojazdów, doradztwo
techniczne dotyczące bezpieczeństwa, kontrola techniczna
pojazdów, usługi w zakresie przeglądu nowych i używanych
pojazdów dla osób kupujących lub sprzedających swoje pojazdy, usługi projektowania pojazdów, projektowanie części
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do pojazdów lądowych, usługi badawczo - rozwojowe
w dziedzinie motoryzacji i transportu, opracowywanie pojazdów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do symulatorów pojazdów, 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 ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, monitorowanie stanu olejów, cieczy, smarów i maszyn, pomiary, badania i eksploracja, prace badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, prace badawczo - rozwojowe dla
osób trzecich, prace inżynieryjne, profesjonalne doradztwo
dotyczące technologii, usługi architektoniczne i planowania
urbanistycznego, usługi inżynieryjne, usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, wynajem sprzętu naukowego i technologicznego.
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(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży
pojazdów mechanicznych, promocja sprzedaży na rzecz osób
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, aukcje samochodowe, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie akcesoriów i części samochodowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu
na temat sprzedaży samochodów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie porównywania cen, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą, wypożyczaniem i leasingiem
pojazdów, zarządzanie flotą pojazdów, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów
handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, usługi
aukcyjne, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie,
wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych
bazach danych, systematyzacja i kompilacja danych w kom-
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puterowych bazach danych, 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 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
usługi finansowe, usługi bankowe, bankowość internetowa,
usługi operacji bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycyjne, 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 naprawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych oraz ich części, przegląd, malowanie, odnawianie,
polerowanie, czyszczenie, serwisowanie pojazdów, naprawa
powypadkowa pojazdów, montaż [instalowanie] części i akcesoriów do pojazdów, usługi wymiany szyb samochodowych,
renowacja szyb, regulacja [tuning] pojazdów, naprawa i konserwacja tapicerki, usługi powlekania siedzeń, usługi w zakresie konserwacji skór, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, usługi doradcze w zakresie naprawy i serwisowania pojazdów, 39 transport lądowy, transport i dostawy towarów, usługi transportu
pojazdami silnikowymi, transport pasażerski, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi prowadzenia pojazdów, transport
pojazdów, czarterowanie pojazdów do transportu, organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, przewożenie i dostarczanie towarów, dostarczanie pojazdów, udostęp-
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nianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi w zakresie
prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, usługi pomocy drogowej dla pojazdów silnikowych, holowanie pojazdów, udostępnianie garaży, ładowanie i wyładowanie pojazdów, magazynowanie części pojazdów, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, wynajem przestrzeni
parkingowej dla pojazdów, wypożyczanie środków transportu, wynajmowanie pojazdów, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie akcesoriów samochodowych, organizowanie wynajmu pojazdów i akcesoriów samochodowych, organizacja
i rezerwacja podróży, usługi lokalizacji pojazdów, usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów, usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, udzielanie informacji na temat usług kierowania pojazdami, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu i podróży,
41 usługi edukacyjne i instruktażowe, centra rozrywki, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizowanie festiwali, organizacja webinariów, organizowanie pokazów
w celach rozrywkowych, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, organizacja zawodów dotyczących pojazdów
mechanicznych, organizowanie zawodów i turniejów związanych z prowadzeniem pojazdów, nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, szkolenie w zakresie konserwacji i naprawy
pojazdów, parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, pokazy
filmowe, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, rozrywka, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, 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, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 badania i analizy naukowe, usługi z zakresu technologii bezpieczeństwa dotyczące pojazdów lądowych, testowanie pojazdów, ważenie pojazdów, badanie techniczne pojazdów, doradztwo techniczne
dotyczące bezpieczeństwa, kontrola techniczna pojazdów,
usługi w zakresie przeglądu nowych i używanych pojazdów
dla osób kupujących lub sprzedających swoje pojazdy, usługi
projektowania pojazdów, projektowanie części do pojazdów
lądowych, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie motoryzacji i transportu, opracowywanie pojazdów, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do symulatorów pojazdów, 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 ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń
komputerowych, monitorowanie stanu olejów, cieczy, smarów i maszyn, pomiary, badania i eksploracja, prace badawcze
w zakresie opracowywania nowych produktów, prace badawczo - rozwojowe dla osób trzecich, prace inżynieryjne, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi inżynieryjne,
usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, wynajem sprzętu
naukowego i technologicznego.
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(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pojazdami, aukcje samochodowe,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie akcesoriów i części samochodowych, dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie porównywania cen,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą, wypożyczaniem i leasingiem pojazdów, zarządzanie
flotą pojazdów, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, analizy
kosztów, analizy rynkowe, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach
komercyjnych i reklamowych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie, wyszukiwanie dla
osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja i kompilacja danych w komputerowych bazach danych, 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 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
usługi finansowe, usługi bankowe, bankowość internetowa,
usługi operacji bankowych, usługi operacji finansowych,
usługi transakcji finansowych, usługi inwestycyjne, 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, działal-
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ności 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 naprawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych oraz ich części, przegląd, malowanie, odnawianie, polerowanie, czyszczenie, serwisowanie pojazdów, naprawa powypadkowa pojazdów, montaż [instalowanie] części i akcesoriów do pojazdów, usługi wymiany szyb samochodowych, renowacja szyb, regulacja [tuning] pojazdów,
naprawa i konserwacja tapicerki, usługi powlekania siedzeń,
usługi w zakresie konserwacji skór, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia
pojazdów, usługi doradcze w zakresie naprawy i serwisowania pojazdów, 39 transport lądowy, transport i dostawy towarów, usługi transportu pojazdami silnikowymi, transport
pasażerski, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy),
parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi prowadzenia pojazdów, transport pojazdów, czarterowanie pojazdów
do transportu, organizacja transportu drogą lądową, morską
i powietrzną, przewożenie i dostarczanie towarów, dostarczanie pojazdów, udostępnianie pojazdów na wycieczki
i wyprawy, usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych,
pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, usługi pomocy
drogowej dla pojazdów silnikowych, holowanie pojazdów,
udostępnianie garaży, ładowanie i wyładowanie pojazdów,
magazynowanie części pojazdów, usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, wynajem przestrzeni,
struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, wypożyczanie środków transportu, wynajmowanie pojazdów,
wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie akcesoriów samochodowych, organizowanie wynajmu pojazdów i akcesoriów samochodowych, organizacja i rezerwacja podróży,
usługi lokalizacji pojazdów, usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, udzielanie informacji na temat
usług kierowania pojazdami, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu i podróży, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, centra rozrywki, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizowanie festiwali,
organizacja webinariów, organizowanie pokazów w celach
rozrywkowych, organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
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sów, organizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, organizowanie zawodów i turniejów związanych
z prowadzeniem pojazdów, nauka prowadzenia pojazdów
użytkowych, szkolenie w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów, parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, pokazy filmowe, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, rozrywka, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, 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, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 badania i analizy naukowe, usługi z zakresu technologii bezpieczeństwa
dotyczące pojazdów lądowych, testowanie pojazdów, ważenie pojazdów, badanie techniczne pojazdów, doradztwo
techniczne dotyczące bezpieczeństwa, kontrola techniczna
pojazdów, usługi w zakresie przeglądu nowych i używanych
pojazdów dla osób kupujących lub sprzedających swoje pojazdy, usługi projektowania pojazdów, projektowanie części
do pojazdów lądowych, usługi badawczo - rozwojowe
w dziedzinie motoryzacji i transportu, opracowywanie pojazdów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do symulatorów pojazdów, 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 ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, monitorowanie stanu olejów, cieczy, smarów i maszyn, pomiary, badania i eksploracja, prace badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, prace badawczo - rozwojowe dla
osób trzecich, prace inżynieryjne, profesjonalne doradztwo
dotyczące technologii, usługi architektoniczne i planowania
urbanistycznego, usługi inżynieryjne, usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, wynajem sprzętu naukowego i technologicznego.
(210) 518992
(220) 2020 10 01
(731) KOSIOR AGNIESZKA PROFIZORKA, Tarnobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) Profizorka
(510), (511) 11 lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz.
(210)
(731)
(540)
(540)

518994
(220) 2020 10 01
BARTYZEL PATRYK MARCEL DEKOR, Rąbień AB
(znak słowno-graficzny)
BAZ TRAILER
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(531) 26.15.15, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 zabudowy do samochodów pick-upów, samochody pikapy z zabudową typu kamper [pojazdy rekreacyjne], 37 usługi w zakresie remontów budynków.
518999
(220) 2020 09 29
EKOCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANT lover

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, materiały do rozsady,
podłoża hodowlane, podłoża hodowlane do ogrodnictwa,
podłoża hodowlane dla roślin, nawozy, nawozy do użytku domowego, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy
do gleby i ziemi doniczkowej, płynne nawozy, nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy biologiczne, nawozy
organiczne, nawozy morskie, nawozy naturalne wykonane
ze składników morskich, nawozy do gleby, nawozy użyźniające glebę, kompost, obornik, nawozy, biologiczne nawozy
azotowe, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy
zawierające azot i magnez, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy biologiczne stosowane
do obróbki nasion, nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla
ogrodnictwa, odżywki dla roślin, odżywki dla roślin na bazie
wodorostów, środki do ochrony nasion, środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki nawilżające do użytku jako
środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, granulki
zatrzymujące wodę do użytku w odżywianiu roślin poprzez
zasilanie korzeni włosowatych, preparaty do wzmacniania
roślin, karbolineum do ochrony roślin, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, substancje do regulacji wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin, substancje do pobudzania
wzrostu roślin, substancje chelatowe do użytku jako nawozy
do listowia roślin, substancje chelatowe do użytku jako środki odżywcze do listowia roślin, pożywki do liści, 3 preparaty
do nabłyszczania liści roślin, środki do czyszczenia liści roślin,
preparaty do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin, 21 doniczki na kwiaty, doniczki do roślin, doniczki porcelanowe,
doniczki ozdobne z porcelany, gliniane doniczki, doniczki
szklane, doniczki okienne, osłony na doniczki nie z papieru, uchwyty na doniczki na kwiaty, podstawki pod doniczki
na kwiaty, spodki, konewki, 35 organizacja sprzedaży detalicznej, organizacja sprzedaży hurtowej, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu stacjonarnego, internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej dotyczącej następujących
towarów: podłoża hodowlane, materiały do rozsady, podłoża
hodowlane, podłoża hodowlane do ogrodnictwa, podłoża
hodowlane dla roślin, nawozy, nawozy do użytku domowego, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, płynne nawozy, nawozy mineralne, nawozy
naturalne, nawozy biologiczne, nawozy organiczne, nawozy
morskie, nawozy naturalne wykonane ze składników morskich, nawozy do gleby, nawozy użyźniające glebę, kompost,
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obornik, nawozy, biologiczne nawozy azotowe, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające azot i magnez, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby,
nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion, nawozy
z dużą ilością substancji odżywczych, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, odżywki dla roślin, odżywki dla roślin na bazie wodorostów, środki do ochrony nasion, środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki
nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, granulki zatrzymujące wodę do użytku
w odżywianiu roślin poprzez zasilanie korzeni włosowatych,
preparaty do wzmacniania roślin, karbolineum do ochrony
roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, substancje do regulacji wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin,
substancje do pobudzania wzrostu roślin, substancje chelatowe do użytku jako nawozy do listowia roślin, substancje
chelatowe do użytku jako środki odżywcze do listowia roślin,
pożywki do liści, preparaty do nabłyszczania liści roślin, środki
do czyszczenia liści roślin, preparaty do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin, doniczki na kwiaty, doniczki do roślin, doniczki porcelanowe, doniczki ozdobne z porcelany, gliniane
doniczki, doniczki szklane, doniczki okienne, osłony na doniczki nie z papieru, uchwyty na doniczki na kwiaty, podstawki pod doniczki na kwiaty, spodki, konewki.
519031
(220) 2020 10 01
LIMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cyk pyk

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne.
519037
(220) 2020 10 01
BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) REVEN
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony,
tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych),
cygara, cygaretki, zapalniczki do papierosów, zapalniczki
do cygar, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułka papierosowa, glizy papierosowe, filtry do papierosów, kieszonkowe
urządzenia do skręcania papierosów, ręczne urządzenia
do umieszczania tytoniu w papierosowych gilzach, papierosy elektroniczne, płyny do papierosów elektronicznych,
wyroby tytoniowe do podgrzewania.
(210)
(731)

(210)
(731)

519042
(220) 2020 10 02
LECHNA MARCIN DIUK OPTYK, DIUK
DYSTRYBUCJA,WYDAWNICTWO LABRUM, LABRUM
SZKOLENIA, Wrocław
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RELAX

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 komiksy.
519047
(220) 2020 10 02
BYSTRZYŃSKI DANIEL LEKARZ OKIEN - SERWIS,
REGULACJE, SPRZEDAŻ, Leonów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lekarz Okien serwis regulacje sprzedaż

(210)
(731)

(531) 07.03.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja
i naprawy szyb, okien i rolet.
(210)
(731)
(540)
(540)

519050
(220) 2020 10 04
KASTELNIK MIESZKO, Katowice
(znak słowno-graficzny)
POGOTOWIE POŻAROWE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 37 sprzątanie biur na podstawie umowy, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie
budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie budynków
użyteczności publicznej, sprzątanie domów, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie fabryk, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie zakładów przemysłowych, usługi porządkowania domów [sprzątanie], usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, specjalistyczne
odnawianie budynków.
519066
(220) 2020 10 05
ALEKWIATEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Gadka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Badylarz KWIATY CIĘTE W EUFORII
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 31 żywe kwiaty naturalne, żywe kwiaty, świeże kwiaty jadalne, suszone kwiaty do butonierki, naturalne
rośliny i kwiaty, kwiaty świeże, kwiaty suszone do dekoracji,
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kwiaty suszone, wieńce z kwiatów naturalnych, kwiaty konserwowane do dekoracji, kwiaty cięte, kwiaty, konserwowane kwiaty, bukiety ze świeżych kwiatów, bukiety z suszonych
kwiatów, dekoracje kwiatowe [naturalne], dekoracje kwiatowe [suszone], dekoracje kwiatowe [świeże].
519074
(220) 2020 10 05
ABCKIDS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ai

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 25 obuwie i odzież, w szczególności dziecięce.
519084
(220) 2020 10 02
BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Slim CAMELIA

(210)
(731)
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(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 odzież, topy [odzież], odzież ciążowa, golfy [odzież], odzież dziana, odzież gotowa, szorty [odzież],
odzież wieczorowa, bliźniaki [odzież], kurtki [odzież], swetry
[odzież], odzież rekreacyjna, chusty [odzież], odzież gimnastyczna, odzież treningowa, odzież sportowa, odzież
przeciwdeszczowa, szaliki [odzież], odzież codzienna, kombinezony [odzież], odzież dżinsowa, odzież damska, body
[odzież], odzież taneczna, odzież do spania, garnitury trzyczęściowe [odzież], galowa odzież wieczorowa, pikowane
kurtki [odzież], odzież dziewczęca, odzież do biegania, paski
materiałowe [odzież], kurtki jako odzież sportowa, narzutki
na ramiona [odzież], odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież
wierzchnia dla kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież],
odzież w stylu sportowym, pulowery bez rękawów [odzież],
opaski na głowę [odzież], artykuły odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, kostiumy dla kobiet, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy
ze spodniami dla kobiet], suknie wieczorowe, suknie koktajlowe, suknie balowe, sukienki damskie, letnie sukienki, bluzki,
bluzy dresowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzki z krótkimi
rękawami, bluzy z kapturem, krótkie bluzeczki do talii, płaszcze, płaszcze kąpielowe, płaszcze plażowe, płaszcze zimowe,
peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, eleganckie spodnie,
krótkie spodnie, spodnie dresowe, spodnie joggingowe,
spodnie sportowe, spódnica-spodnie, spodnie do joggingu, dresy wiatroszczelne, kurtki dresowe, spodnie od dresu,
35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
519121
(220) 2020 10 06
FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iwonicz-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLUKAR

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.11, 03.07.16, 26.13.25
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony,
tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych),
cygara, cygaretki, zapalniczki do papierosów, zapalniczki
do cygar, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułka papierosowa, gilzy papierosowe, filtry do papierosów, kieszonkowe
urządzenia do skręcania papierosów, ręczne urządzenia
do umieszczania tytoniu w papierosowych gilzach, papierosy elektroniczne, płyny do papierosów elektronicznych,
wyroby tytoniowe do podgrzewania.
519119
(220) 2020 10 05
TUMANIS INEZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LR LILO RICCO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 01.15.15, 29.01.12
(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, substancje, materiały
i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa
sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne
nieprzetworzone, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa
sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej,
żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 4 smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, preparaty wiążące kurz, mieszaniny pochłaniające kurz, paliwa i materiały oświetleniowe,
kompozycje wiążące pył, mieszaniny pochłaniające kurz,
nawilżające i wiążące.
(210) 519124
(220) 2020 10 05
(731) MIASTO BIAŁYSTOK, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Białystok

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 9 nagrania, kasety magnetofonowe i video, diapozytywy, filmy jako błony naświetlone, karty magnetyczne, nagrane dyski kompaktowe audio-video, dyski magnetyczne, dyski optyczne kompaktowe, dyskietki, 14 breloczki
do kluczy ozdobne, monety i medale okolicznościowe,
spinki do krawatów, figurki z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych,
16 papier, karton, wyroby z tych materiałów, folie z tworzyw
sztucznych do pakowania, torby do pakowania z papieru,
albumy, afisze, plakaty, foldery, akwarele, grafiki, reprodukcje
graficzne, atlasy, mapy geograficzne, przewodniki, wydawnictwa kartograficzne, piany, broszury, chorągiewki papierowe, sztandary papierowe, czasopisma, periodyki, magazyny,
dzienniki, gazety, druki, emblematy, fotografie, kalendarze,
katalogi, koperty, karty pocztowe, pocztówki, książki, zakładki
do książek, nalepki, nalepki reklamowe, odbitki, notesy, przybory do pisania, publikacje, wydawnictwa, śpiewniki, skrypty,
szyldy z papieru lub z tektury, tablice i arkusze ogłoszeniowe
z papieru lub z tektury, znaczki pocztowe, bilety komunikacji miejskiej, materiały piśmienne, artykuły biurowe, wyroby
papiernicze i introligatorskie, klisze drukarskie, ramki na fotografie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej, organizowanie giełd,
aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie
targów handlowych i reklamowych, promocja gospodarcza,
promocja sprzedaży, informacja o działalności gospodarczej
i handlowej, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej i prasowej,
doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, druków, prospektów, broszur),
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, usługi menedżerskie, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizowanie
dystrybucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary
i opakowania, administrowanie wystawami, pokazami i konkursami, 39 transport, informacja o transporcie, usługi kierowców, transport kolejowy, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajmowanie magazynów, organizowanie
wycieczek, usługi osób towarzyszących podróżnym, usługi
pilotów wycieczek, pilotowanie, rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, wypożyczanie pojazdów, przenoszenie i przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż,
rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, transport rzeczny, transport samochodowy, transport statkami, spacerowe
rejsy statkami, wynajmowanie statków, rejsy statkami wycieczkowymi, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, transport kolejowy, transport pasażerski, transport
podróżnych, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, organizowanie wycieczek turystycznych,
organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie,
rezerwacja i planowanie wycieczek, wypraw i wycieczek krajoznawczych, organizowanie wycieczek z przewodnikiem,
wypożyczanie samochodów, wypożyczanie autokarów, wy-
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pożyczanie wagonów kolejowych, zwiedzanie turystyczne,
usługi biur podróży, turystyka [zwiedzanie], usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi przewodników
turystycznych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacyjne dla wycieczek, informacja turystyczna, 41 organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów
i wykładów, organizowanie imprez rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych,
organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie przedstawień teatralnych, informacja o imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych,
publikowanie książek, wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi
wydawnicze, usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych i związanych z organizacją wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD, telefoniczne udzielanie informacji o imprezach kulturalnych, rozrywkowych, naukowych, edukacyjnych, o organizowanych
konferencjach, seminariach, zjazdach, przedstawieniach teatralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wypoczynku, 42 wzornictwo przemysłowe
w zakresie reklamy, 45 administrowanie prawami autorskimi,
prowadzenie negocjacji w zakresie nabycia i obrotu prawami
autorskimi oraz prawami własności przemysłowej.
519127
(220) 2020 10 05
WÓJCIK TOMASZ P.P.H.U. EUROPOL,
Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 26.03.04, 26.03.06, 29.01.01
(510), (511) 9 maski przeciwpyłowe, maski przeciwgazowe, maski ochronne, ochronne maski na twarz do kasków
ochronnych, maski ochronne przed zanieczyszczeniem
do ochrony układu oddechowego, rękawice ogniotrwałe,
rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed urazami,
rękawiczki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, izolowana odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, odzież chroniąca
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, urządzenia zabezpieczające i ochronne, osłony głowy, maski
do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, maski
ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, maski twarzowe chroniące przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, kaski zabezpieczające, buty
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
filtry do masek do oddychania, gaśnice, kamizelki ratunkowe, koce gaśnicze, koce ratunkowe, kombinezony ochronne
dla lotników, nakolanniki dla robotników, nakrycia głowy
w postaci kasków ochronnych, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochronniki przepięciowe, odblaskowe kami-
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zelki ochronne, odgromniki, odzież azbestowa do ochrony
przed ogniem, odzież kuloodporna, odzież przeznaczona
do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, okulary,
okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, osłony azbestowe
dla strażaków, osłony ochronne na twarz dla robotników,
osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed
iskrami, przyłbice do spawania, ratownicze latarki laserowe,
rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów
przemysłowych, skafandry dla nurków, słuchawki [zakładane
na głowę], urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego
oddychania, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia i przyrządy optyczne, zatyczki do uszu do nurkowania,
znaki, świecące, znaki nawigacyjne świetlne, 25 okrycia robocze [kombinezony], odzież robocza, obuwie robocze,
buty sznurowane, buty za kostkę, czapki jako nakrycia głowy,
długie luźne stroje, dzianina [odzież], fartuchy [odzież], getry
[ochraniacze] zakładane na buty, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kombinezony [odzież],
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, nauszniki [odzież], obuwie, ocieplacze,
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia
wierzchnie [odzież], opaski na głowę, pantofle kąpielowe,
pikowane kurtki [odzież], podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki
bez palców, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały
kąpielowe, stroje przeciwdeszczowe, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez
Internet takich towarów jak: maski przeciwpyłowe, maski
przeciwgazowe, maski ochronne, ochronne maski na twarz
do kasków ochronnych, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, rękawice
ogniotrwałe, rękawice do ochrony przed wypadkami lub
urazami. rękawice do celów przemysłowych do ochrony
przed urazami, rękawiczki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież ochronna chroniąca
przed wypadkami lub urazami, izolowana odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, odzież
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
urządzenia zabezpieczające i ochronne, osłony głowy, maski
do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, maski
ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, maski twarzowe chroniące przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, kaski zabezpieczające, buty
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
filtry do masek do oddychania, gaśnice, kamizelki ratunkowe, koce gaśnicze, koce ratunkowe, kombinezony ochronne
dla lotników, nakolanniki dla robotników, nakrycia głowy
w postaci kasków ochronnych, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochronniki przepięciowe, odblaskowe kamizelki ochronne, odgromniki, odzież azbestowa do ochrony
przed ogniem, odzież kuloodporna, odzież przeznaczona
do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, okulary,
okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, osłony azbestowe
dla strażaków, osłony ochronne na twarz dla robotników,
osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed
iskrami, przyłbice do spawania. ratownicze latarki laserowe,
rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów
przemysłowych, skafandry dla nurków. słuchawki [zakładane
na głowę], urządzenia do ochrony osobistej przed wypad-
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kami, urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego
oddychania, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia i przyrządy optyczne, zatyczki do uszu do nurkowania,
znaki, świecące, znaki nawigacyjne świetlne, okrycia robocze [kombinezony], odzież robocza, obuwie robocze, buty
sznurowane, buty za kostkę, czapki jako nakrycia głowy,
długie luźne stroje, dzianina [odzież], fartuchy [odzież], getry
[ochraniacze] zakładane na buty, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kombinezony [odzież],
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, nauszniki [odzież], obuwie, ocieplacze,
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia
wierzchnie [odzież], opaski na głowę, pantofle kąpielowe,
pikowane kurtki [odzież], podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki
bez palców, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały
kąpielowe, stroje przeciwdeszczowe.
(210)
(731)
(554)
(540)

519143
(220) 2020 10 06
WYSOCKI ZBIGNIEW, Warszawa
(znak przestrzenny)
MASŁO Z MASELNICY 82%

(531)

29.01.13, 27.05.01, 03.04.01, 03.04.02, 03.04.24, 03.04.26,
02.03.04, 02.03.23, 27.07.01, 24.17.05, 26.03.04, 26.13.25
(510), (511) 20 opakowanie masła, 29 masło.
519150
(220) 2020 10 05
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) gut mood
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)

519151
(220) 2020 10 05
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) gut night
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210)
(731)
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(210) 519155
(220) 2020 10 06
(731) WYRWAS ŁUKASZ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SMOGO
(510), (511) 9 maski ochronne przed zanieczyszczeniem
do ochrony układu oddechowego, przyłbice ochronne,
25 odzież damska, odzież męska i dziecięca, odzież sportowa, odzież turystyczna, bielizna, nakrycia głowy, szaliki,
apaszki, bandany na szyję, obuwie.
(210) 519164
(220) 2020 10 07
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) FIORI
(510), (511) 3 środki do płukania do prania, płyny do płukania prania, środki piorące, płyny do prania, preparaty do prania.
(210)
(731)
(540)
(540)

519174
(220) 2020 10 07
URBAŃSKA KAROLINA TUBLU, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Tublu!

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, wyposażenie placów zabaw i wesołych
miasteczek.
519178
(220) 2020 10 07
TUTTOMED FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) (znak słowny)
(540) Tuttomed
(510), (511) 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, antyseptyki, chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, detergenty do celów medycznych, gazy do celów
medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące,
płyny do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki
dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne
do przyrządów medycznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, antybakteryjne środki do mycia, 10 bandaże elastyczne, maski sanitarne do celów medycznych, maski stosowane
przez personel medyczny, nici chirurgiczne, odzież specjalna używana w salach operacyjnych, pojemniki na odpady
pochodzenia medycznego, prześcieradła na łóżka chorych,
prześcieradła sterylne chirurgiczne, rurki drenujące do celów
medycznych, strzykawki do celów medycznych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama korespondencyjna, sprzedaż
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi pośrednictwa w handlu.
(210)
(731)
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519181
(220) 2020 10 07
TUTTOMED FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T TuttoMed FARMACJA

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, antyseptyki, chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, detergenty do celów medycznych, gazy do celów
medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące,
płyny do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne
do przyrządów medycznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, antybakteryjne środki do mycia, 10 bandaże elastyczne, maski sanitarne do celów medycznych, maski stosowane
przez personel medyczny, nici chirurgiczne, odzież specjalna
używana w salach operacyjnych, pojemniki na odpady medyczne, prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła sterylne
chirurgiczne, rurki drenujące do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych, 35 handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
korespondencyjna, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu hurtowego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz materiałów medycznych, usługi pośrednictwa w handlu.
519182
(220) 2020 10 07
TRIAUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Fabryka Dźwięku
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu tradycyjnego oraz internetowego w zakresie: nagłośnienia, oświetlenia, instrumentów muzycznych, wyposażenia dla studia nagrań, sprzętu
grającego i audiowizualnego, kina domowego, projektorów
multimedialnych, nagrań audio i video na różnych nośnikach, 41 nagłośnienie i oświetlenie widowisk i imprez artystycznych, produkcja filmów i nagrań dźwiękowych, obróbka materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach.
(210)
(731)

519194
(220) 2020 10 06
AURORA COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rokiciny Podhalańskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AURORA COMPANY

(210)
(731)

(531) 07.01.08, 07.01,24, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 domy modułowe, niemetalowe, modułowe
domy z bali, altanka [konstrukcje nie z metalu], budowle
przenośne niemetalowe, budowle drewniane, akwaria [kon-
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strukcje], niemetalowe budynki do umieszczania przenośnych toalet, budynki niemetalowe w postaci kabin, budynki
niemetalowe przenośne, budynki przenośne niemetalowe,
niemetalowe konstrukcje samonośne, niemetalowe kopuły,
oranżerie niemetalowe, podpory niemetalowe, postumenty
niemetalowe [konstrukcje], niemetalowe poręcze, przenośne
budynki niemetalowe z wyposażeniem kuchennym, przenośne budynki niemetalowe wyposażone w toaletę, przenośne
altanki składające się głównie nie z metalu, przejścia niemetalowe, przestrzenne ramy, nie z metalu, rusztowania wykonane z materiałów niemetalowych, schody i stopnie niemetalowe, schody niemetalowe, schody, nie z metalu do celów
budowlanych, niemetalowe schrony, niemetalowe ściany,
ściany ruchome z materiałów niemetalowych, niemetalowe
budynki prefabrykowane, szklane drzwi do budynków, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, budynki przenośne z materiałów niemetalowych, obudowy stanowiące
budynki niemetalowe przenośne, niemetalowe drzwi przezroczyste do budynków, szklane drzwi przezroczyste do budynków, niemetalowe rury wentylacyjne do budynków, niemetalowe kanały powietrzne do budynków, niemetalowe
okna świetlikowe do budynków, niemetalowe zewnętrzne
okiennice do budynków, niemetalowe szkielety konstrukcyjne do budynków, niemetalowe części modułowe do budowania budynków prefabrykowanych, poręcze, niemetalowe,
do użytku w budynkach, niemetalowe elementy wykończeniowe do zabezpieczania budynków przed wodą, niemetalowe domy prefabrykowane, niemetalowe domy przenośne,
prefabrykowane domy z bali, domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], modułowe domki dla zwierząt, niemetalowe, prefabrykowane domki dla zwierząt, niemetalowe,
domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych,
drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego,
niemetalowe bramy garażowe do użytku domowego, niemetalowe przenośne szklarnie do użytku domowego, domy
z bali sprzedawane w formie zestawów, murowane zbiorniki na wodę do użytku domowego, domy z prefabrykatów
z drewna [zestawy do montażu], klatki z materiałów niemetalowych, inne niż do użytku domowego, 37 budowanie
domów, budowa domów, budowa domów na zamówienie,
usługi dekoracyjnego malowania wnętrz domów, malowanie domów, usługi malowania domów, budowa budynków
przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa
budynków na zamówienie, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa części budynków, budowa
kuchni, budowa pomieszczeń, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budownictwo mieszkaniowe, ciesielstwo,
izolowanie budynków, izolowanie budynków w trakcie budowy, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów
i dachów, izolacja dachów, konstrukcja i naprawa budynków,
konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, konstrukcja budynków, konsultacje budowlane, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, malowanie i lakierowanie,
malowanie powierzchni budynków, malowanie powierzchni
wewnętrznych i zewnętrznych, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż izolacji do budynków, montaż podłóg
drewnianych, montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, nadzór budowlany, nakładanie farb ochronnych na drewno, nakładanie farb ochronnych na budynki, nakładanie farby
w sprayu, nakładanie powłok na budynki, udzielanie informacji budowlanych, udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków, układanie parkietów, usługi budowlane,
usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie stawiania
budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi doradcze dotyczące konstrukcji budynków
i innych struktur, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
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budownictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi
doradztwa budowlanego, usługi izolacyjne, usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, uszczelnianie budynków, zarządzanie projektem budowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

519197
(220) 2020 10 07
STEFFEN MICHAŁ BBS, Przesieka
(znak słowno-graficzny)
MUUĆKA Izerska

(531)

03.04.01, 03.04.02, 03.04.13, 03.04.24, 27.05.01,
03.06.06, 03.06.25
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery.
519212
(220) 2020 10 06
PENTAGON TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PENTAGON TRADE
(210)
(731)

(531) 03.07.01, 03.07.02, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy, torf [nawóz], nawozy chemiczne,
nawozy mineralne, nawozy złożone, nawozy hydroponiczne, kompost, obornik, nawozy, nawozy do gleby, nawozy
użyźniające glebę, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, gleba do upraw, guano [nawóz ptasi],
podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], humus, pokrycia humusowe, mieszaniny chemiczne zawierające kwasy
humusowe, mieszaniny chemiczne zawierające pochodne
kwasów humusowych, środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki nawilżające
do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony
roślin, dodatki chemiczne do pestycydów, chemikalia do stosowania w pestycydach, środki chemiczne do użytku w mieszankach pestycydowych, surfaktanty do użytku w związku
z pestycydami rolniczymi, środki chemiczne do użytku jako
półprodukty w produkcji pestycydów, 5 pestycydy, pestycydy rolnicze, pestycydy do celów ogrodniczych, biocydy, naturalne biocydy, biocydy syntetyczne, preparaty chemiczne
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do leczenia chorób roślin zbożowych, herbicydy, herbicydy
biologiczne, herbicydy do użytku w rolnictwie, herbicydy
wodne, 39 konfekcjonowanie środków ochrony roślin, produktów biobójczych, nawozów do stosowania w rolnictwie,
warzywnictwie i ogrodnictwie.
519213
(220) 2020 10 06
BENEFIT MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOVE TV
(510), (511) 35 organizowanie targów, wystaw, pokazów
i konkursów w celach handlowych lub reklamowych, usługi
badania rynku i opinii publicznej, usługi zarządzania holdingami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania holdingami, usługi
agencji reklamowych, usługi reklamowe, produkcja reklam,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, w tym e-marketingu i telemarketingu, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, w tym
e-marketingu i telemarketingu, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi: agencji pracy tymczasowej, agencji doradztwa personalnego, sporządzanie dokumentacji kadrowej,
naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie dokumentacji płacowej, naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i innych
obciążeń publicznoprawnych z wynagrodzeń, sporządzanie
dokumentacji z zakresu ubezpieczeń społecznych, sporządzanie dokumentacji księgowej, przetwarzanie danych osobowych na zlecenie administratora danych, wprowadzanie
danych pracowniczych do systemów informatycznych, doradztwo personalne z wyłączeniem doradztwa podatkowego
i prawnego, przygotowywanie listy płac, usługi sekretarskie,
doradztwo strategiczne w sprawach personalnych, usługi zarządzania kadrowego projektowanie i wdrażanie systemów
i procesów zarządzania ludźmi, usługi outsourcingu kadrowo - płacowego, rekrutacja personelu, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w sprawach zarządzania
personalnego, 38 agencje informacyjne [aktualności], agencje
informacyjne [wiadomości], przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, telewizja kablowa, transmisja satelitarna, transmisja programów drogą satelitarną
i kablową, 41 telewizyjne programy rozrywkowe, produkcja
programów telewizyjnych, produkcja filmów, sporządzanie
napisów [np. do filmów w wersji oryginalnej], prezentowanie
programów telewizyjnych, udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, informacje o rozrywce.
(210)
(731)

519214
(220) 2020 10 05
FRIENDS COFFEE-R.J. FRONC, R. CHRZĄSZCZ
SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MAMMA MIA
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe,
etykiety z papieru, torebki i opakowania z papieru, tektury
i folii z tworzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki,
ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania informacji
handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie ma(210)
(731)

Nr ZT48/2020

teriałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie
i informowanie o barach i restauracjach poprzez Internet,
38 przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
przydzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów,
dostęp do treści stron internetowych i portali, usługi poczty
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami
informatycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne
i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie,
kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje)
na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia, mityngi, narady.
519224
(220) 2020 10 08
BUDREWICZ MILENA NZOZ WORLD DENTAL,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WORLD DENTAL

(210)
(731)

(531) 01.17.02, 02.09.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 44 rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, pielęgnacja urody, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, zabiegi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody, higiena i pielęgnacja
urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, chirurgia
kosmetyczna, usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne,
usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi zabiegów
kosmetycznych na twarz i ciało, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi dentystyczne, usługi
kliniki dentystycznej, usługi w zakresie wybielania zębów,
usługi czyszczenia zębów, wstawianie kamieni szlachetnych
do protez dentystycznych, stomatologia kosmetyczna, stomatologia zachowawcza, chirurgia dentystyczna, implantologia, protetyka dentystyczna, profesjonalna higiena dentystyczna, stomatologia estetyczna, ortodoncja.
(210)
(731)

519254
(220) 2020 10 09
MLECZKO MAREK, PŁAZA MICHAŁ GREENPUNKT
SPÓŁKA CYWILNA, Wilamowice

Nr ZT48/2020
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREENPUNKT

26.01.03, 26.01.13, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy,
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
substraty do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające
do preparatów ochrony roślin, środki ochrony roślin przeciw patogenom, dodatki glebowe, donice torfowe do celów
ogrodniczych, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, kompost,
obornik, nawozy, chemikalia do uzdatniana wody do nawadniania, komposty do podłóż hodowlanych do ogrodnictwa,
materiały włókniste do użytku jako nawóz, mieszanki do sadzenia w doniczkach, mieszanki substancji chemicznych
i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, nawozy do roślin doniczkowych, organiczna ziemia doniczkowa, płynne
nawozy, formowane podłoża do uprawiania roślin składające
się z torfu, preparaty bakteryjne do użytku w ogrodnictwie,
włókna mineralne do użytku w ogrodnictwie, pierwiastki śladowe do użytku w ogrodnictwie, nawozy o kontrolowanym
uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, preparaty bakteriologiczne do użytku w ogrodnictwie, 31 sadzonki, rośliny,
nasiona do celów ogrodniczych, nasiona warzyw, nasiona
[ziarna], mierzwa ogrodnicza, nieprzetworzone produkty
ogrodnicze, surowe produkty ogrodnicze, maty mierzwowe
wykonane z materiałów naturalnych służące do zapobiegania wzrostowi chwastów, maty zawierające nasiona do kładzenia trawników, 39 transport, przewożenie i dostarczanie
towarów, dostawa towarów, odbiór, transport i dostawa towarów, transport kwiatów, transport towarów, usługi transportowe, usługi w zakresie transportu towarów, 44 ogrodnictwo, udzielanie informacji na temat usług rolniczych,
ogrodniczych i leśniczych, usługi doradcze i konsultacyjne
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi
informacyjne dotyczące używania nawozów w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące
używania substancji chemicznych w ogrodnictwie.
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(531) 03.09.01, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 pompki napowietrzające do akwariów,
11 urządzenia do filtrowania akwariów, grzałki nurnikowe, 19
piasek do akwariów, żwir do akwariów, 31 pokarm dla zwierząt domowych.

(531)

519282
(220) 2020 10 08
ROJEWSKI KRZYSZTOF, GRABOWSKI KRZYSZTOF RIG
COMMERCE SPÓŁKA CYWILNA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sklep Życia
(210)
(731)

(531)

02.09.01, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.14
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, oleje lecznicze,
zioła lecznicze, 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży
detalicznej, hurtowej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie: artykułów higienicznych, kosmetycznych
do ciała, jamy ustnej, twarzy, włosów, preparatów farmaceutycznych - witamin, minerałów, suplementów, produktów
dla zdrowia - alg, grzybów, miodów, ziół, preparatów sanitarnych: czyszczących, dezynfekujących, piorących, 39 usługi pakowania prezentów, pakowanie towarów na upominki,
pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji
osób trzecich, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe z zakresu
farmacji, medycyny i zdrowego stylu życia, usługi organizowania i prowadzenia imprez o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym i kulturalno-rozrywkowym, organizowanie i prowadzenie konferencji i sympozjów, publikowanie tekstów
(innych niż reklamowe).
(210)
(731)
(540)
(540)

519298
(220) 2020 10 09
BABIARCZYK MAGDALENA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
WU&S WAKE UP & SQUAT

519262
(220) 2020 10 08
BADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IKOLA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 18 torby na odzież sportową, 25 odzież sportowa, kurtki jako odzież sportowa, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa.
519319
(220) 2020 10 08
PERFECT MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) FREESTYLE WEAR COLLECTION

(531) 26.04.03, 26.04.11, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, bluzki, bluzki z krótkim rękawem, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy
sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, damskie luźne topy,
dresy ortalionowe, getry, golfy [odzież], kamizelki pikowane,
kombinezony [odzież], komety koszulek i spodenek, komety do biegania [odzież], komety sportowe, koszule, koszule
nie zapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule
z kołnierzykiem, koszule z krótkimi rękawami, koszule zapinane, koszulki bez rękawów, koszulki polo, koszulki z nadrukami, krótkie spodnie, kurtki, kurtki bluzy, kurtki dżinsowe,
kurtki [odzież], bezrękawniki, bielizna damska typu body,
części odzieży, obuwia i nakryć głowy, kurtki sportowe, kurtki wierzchnie, legginsy, letnie sukienki, narzutki na ramiona
[odzież], odzież codzienna, odzież damska, odzież dziewczęca, odzież gotowa, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, spodenki, spódnica-spodnie, spódnice, spodnie, spodnie dresowe, spodnie
od dresu, stroje sportowe, sukienki damskie swetry, swetry
[odzież], swetry z golfem, swetry z dekoltem w serek, swetry
rozpinane, swetry z półgolfem, swetry i okrągłym wykończeniem przy szyi, szorty, topy bez ramiączek, topy [odzież], tuniki, ubrania codzienne, wygodne luźne spodnie.
519324
(220) 2020 10 12
BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTY BANK

(210)
(731)

(531)

Nr ZT48/2020

02.01.05, 02.01.23, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.02
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi w zakresie targów i wystaw handlowych,
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, 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 handlowy [inny niż sprzedaż],
marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, oceny szacunkowe do celów marketingowych, ogłoszenia drobne,
opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych
i reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 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, prezentacja firm
oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja materiałów
reklamowych i reklam, produkcja materiałów reklamowych,
produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych,
produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych,
produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo
w celach marketingowych, produkcja reklam, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, projektowanie badań marketingowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja on-line sieci komputerowych i stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, promowanie działalności gospodarczej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów
i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program,
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie to-

Nr ZT48/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

warów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie usług
ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie
wydarzeń specjalnych, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie,
przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie kampanii
reklamowych, przygotowywanie i umieszczanie reklam
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów
promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich,
przygotowywanie planów marketingowych, publikowanie
materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, publikowanie tekstów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa,
reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych
stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi
reklamowe, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama promocyjna projektów badawczych, reklama towarów i usług sprzedawców
on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, reklama za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, reklamowe
i sponsorowane teksty (tworzenie -), reklamy on-line, reklamy
prasowe (przygotowywanie -), reklamy telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozwijanie koncepcji reklamowych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą,
rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, sporządzanie raportów do celów marketingowych, teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych -), telemarketing, tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie on-line przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line
w Internecie, udostępnianie raportów marketingowych,
udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie
informacji związanych z reklamą, umieszczanie reklam, usługi agencji reklamowych, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi marketingowe, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi merchandisingu,
usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi promocji działalności gospodarczej
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świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
teleksu, usługi promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych,
usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące
inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych,
usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe on-line,
usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe mające
na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących
akcji i innych papierów wartościowych, usługi reklamowe
w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie
komercjalizacji nowych produktów, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamy graficznej,
usługi reklamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi
w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi
w zakresie promocji, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu,
usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy graficznej,
usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy
prasowej, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja),
usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu
w mediach], usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością
on-line, usługi związane z publiczną prezentacją produktów,
wprowadzanie na rynek nowych produktów, wsparcie
w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób
trzecich, wykonywanie materiałów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób
trzecich, zapewnianie rankingów użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie promocją sławnych osób, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie reklamy
i promocji na rzecz osób trzecich, zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych,
41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie tekstów,
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innych niż teksty reklamowe, konferencje (organizowanie
i obsługa), usługi w zakresie szkoleń na odległość, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi
dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty
reklamowe, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

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

Nr ZT48/2020

519411
(220) 2020 10 12
GÓRNICZY KLUB SPORTOWY ROZBARK, Bytom
(znak słowno-graficzny)
GKS ROZBARK BYTOM 1946

519345
(220) 2020 10 09
TWOJE HOBBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWOJE HOBBY
(210)
(731)

(531) 02.09.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 obrazy, obrazy oprawione lub nie, płótno malarskie, wzory do haftowania, obrazy do malowania
na drewnie, obrazy do zdrapania, obrazy do wyklejania, sztalugi malarskie, pędzle malarskie, drukowane obrazy, zestawy
do malowania, materiały do rysowania, obrazy do malowania po numerach.

(531) 25.05.05, 24.01.03, 14.07.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 organizowanie rozgrywek piłkarskich, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, wynajmowanie obiektów sportowych, usługi trenerskie, wypożyczanie
sprzętu sportowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

519416
(220) 2020 10 12
SKIP GROUP ŻWAWIAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
SKIP GROUP

519353
(220) 2020 10 09
ADVERTIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cedja
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 37 usługi porządkowe, wywóz odpadów i nieczystości, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 39 wynajem
kontenerów, wynajem obiektów i urządzeń magazynowych,
wynajem kontenerów na odpady, wynajem kontenerów
biurowych i magazynowych, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej
usług, 44 wynajem toalet przenośnych, usługi informacyjne,
konsultacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.
(531)

01.01.01, 01.01.02, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety.

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

519358
(220) 2020 10 09
BERG HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(znak słowno-graficzny)
NETSU

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 pompy ciepła.

(210) 519426
(220) 2020 10 12
(731) FREGATA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) KORABEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy.
(210) 519457
(220) 2020 10 14
(731) PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Greenline

(531) 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i nauki, składniki i półprodukty chemiczne przeznaczone dla budownictwa, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa,
włókiennictwa, przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, barwnikarskiego, celulozowo-papierniczego, metalowego, spożywczego, wydobywczego, farb i lakierów, emulgatory, detergenty, dyspergatory, flokulanty, plastyfikatory,
tworzywa sztuczne w stanie surowym, dyspersje tworzyw
sztucznych, surfaktanty, związki i preparaty chemiczne
do stosowania jako środki pomocnicze w różnych gałęziach
przemysłu, środki chemiczne do użytku jako półprodukty
w produkcji kosmetyków, środków toaletowych, środków
do higieny intymnej i osobistej, środków myjących i preparatów czyszczących, dodatki chemiczne, dodatki chemiczne
do betonu, dodatki chemiczne do farb i powłok powierzchniowych, dodatki chemiczne do lakierów, chemikalia przemysłowe, preparaty do konserwowania artykułów spożywczych i przemysłowych, chemikalia czyszczące, detergenty
do użytku przemysłowego, produkty chemiczne do celów
przemysłowych, mianowicie produkty odtłuszczające, odbarwiające, pochłaniające, impregnujące, emulgatory, substancje powierzchniowo czynne i substancje żrące, chemiczne środki czyszczące do użytku przemysłowego, chemiczne
środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, 3 produkty i preparaty do prania, proszki i płyny
do prania, płyny do płukania, środki do zmiękczania tkanin,
wybielacze do tkanin, odplamiacze do tkanin, krochmal, preparaty odplamiające i odkamieniające, detergenty, detergenty do użytku domowego, detergenty do zmywania naczyń,
płyny i preparaty do mycia naczyń, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki i preparaty myjące, czyszczące, polerujące, szorujące i ścierające do użytku w gospodarstwach domowych, uniwersalne preparaty czyszczące,
płyny i środki do mycia szyb, preparaty wybielające do użytku domowego, produkty do usuwania plam, preparaty odtłuszczające do celów domowych, preparaty do udrażniania
rur, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, nasączone ściereczki do polerowania, środki do mycia owoców
i warzyw, środki i preparaty myjące, piorące, wybielające,
czyszczące, polerujące, szorujące i ścierające oraz mydła
do użytku profesjonalnego w przemyśle, zakładach przemysłowych, instytucjach, lokalach handlowych, gastronomii,
budynkach i miejscach użyteczności publicznej, mydła, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, balsamy do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, środki kosmetyczne do mycia
ciała, płyny do mycia ciała, szampony, płyny do pielęgnacji
włosów, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, środki do mycia z właściwościami antybakteryjnymi, płyny, żele
i balsamy do kąpieli i pod prysznic, olejki do kąpieli, pianki
pod prysznic i do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze,
sole do kąpieli, środki myjące do higieny intymnej, nielecznicze, aerozole do odświeżania i czyszczenia skóry, kosmetyczne peelingi do ciała, dezodoranty, zapachy, preparaty
zapachowe, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach
powietrza, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym,
aromaty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, kadzidełka, aromatyczne potpourri, preparaty zapachowe do pomieszczeń,
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saszetki zapachowe, środki zapachowe odświeżające powietrze, 5 środki i preparaty dezynfekujące, odkażające, bakteriobójcze, grzybobójcze, higieny sanitarnej i do zwalczania robactwa do użytku profesjonalnego w przemyśle, zakładach
przemysłowych, instytucjach, lokalach handlowych, gastronomii, budynkach i miejscach użyteczności publicznej,
środki i preparaty dezynfekujące, odkażające, bakteriobójcze,
grzybobójcze, higieny sanitarnej i do zwalczania robactwa
do użytku w gospodarstwach domowych, mydła antybakteryjne i dezynfekujące, odświeżacze powietrza, odświeżacze
do tkanin, odświeżacze do odzieży, preparaty do neutralizacji zapachów, 17 materiały izolacyjne, powłoki izolacyjne,
pokosty (izolacyjne), farby izolacyjne, płyty izolacyjne, maty
izolacyjne, płytki izolacyjne, izolacje poliuretanowe, tworzywa sztuczne półprzetworzone, żywice syntetyczne półprzetworzone, 19 niemetalowe materiały budowlane, warstwy
izolacyjne dachu, bloczki budowlane zawierające materiały
izolacyjne, szkło izolacyjne, budynki przenośne niemetalowe, niemetalowe budynki prefabrykowane, obudowy stanowiące budynki niemetalowe przenośne, niemetalowe domy
przenośne, domy modułowe, niemetalowe, domy prefabrykowane - niemetalowe, 20 pojemniki opakowaniowe wykonane głównie z tworzyw sztucznych, kanistry niemetalowe,
niemetalowe pojemniki na ciecze [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], zbiorniki do przechowywania cieczy zrobione z materiałów niemetalowych, beczki do przechowywania z tworzyw sztucznych, 21 butelki z tworzyw
sztucznych, pojemniki opakowaniowe ze szkła.
(210)
(731)
(540)
(540)

519466
(220) 2020 10 13
STĘPIEŃ ANETA, Zabrze
(znak słowno-graficzny)
MEM CANDLES CANDLES FULL OF MEMORIES

(531) 25.05.01, 27.05.01
(510), (511) 4 świece zapachowe, świece, światełka nocne
[świeczki], 21 wyroby szklane malowane, pudełka szklane,
ozdobne kule szklane.
(210)
(731)
(540)
(540)

519470
(220) 2020 10 14
POSŁAWSKA KLAUDIA GLOW UP SHOP, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Glow Up Shop

(531) 01.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, świece do masażu do celów kosmetycznych, 4 zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece perfumowane, 29 oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, 30 miód, miód naturalny.
(210) 519483
(220) 2020 10 13
(731) ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) moya express

(531) 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach i/
lub sklepach, stacjach paliw, poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów:
ropa naftowa, palia stałe, ciekłe, gazowe oraz produkty
pochodne, biokomponenty do paliw i olejów, usługi prowadzenia sprzedaży na terenie stacji paliwowych następujących towarów: artykuły spożywcze, napoje alkoholowe
i bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły papiernicze,
wyroby przemysłowe: sprzęt AGD oraz kuchenny sprzęt
użytkowy, kosmetyki, oleje, płyny hamulcowe i hydrauliczne, płyny do chłodnic samochodowych, środki konserwujące, antykorozyjne i preparaty pielęgnacyjne do pojazdów,
części i akcesoria samochodowe, usługi konsultingowe
w zakresie obrotu ropą naftową i paliwami ropopochodnymi, usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów
i usług, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi badania rynku, 37 usługi w zakresie prowadzenia
stacji paliw: tankowanie i obsługa, usługi motoryzacyjne
prowadzone na stacjach paliw: kompleksowa obsługa samochodów i motocykli, naprawa, konserwacja, czyszczenie, smarowanie i polerowanie pojazdów, wymiana olejów, naprawy tapicerskie, usługi warsztatowe i lakiernicze,
serwis ogumienia, wymiana, naprawa i wulkanizacja opon,
wyważanie kół samochodowych, usługi myjni samochodowych, 39 usługi transportowe i spedycyjne, towarowy
transport drogowy, kolejowy, rzeczny i morski pojazdami
specjalistycznymi i uniwersalnymi, transport poprzez rurociągi, składowanie, magazynowanie, przechowywanie ropy
naftowej, paliw płynnych i gazowych, usługi w zakresie
przeładunku, pakowania, konfekcjonowania, dystrybucji
i dostarczania paliw, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania obowiązkowych zapasów paliw w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego, usługi informacyjne i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji, usługi w zakresie odbioru, gromadzenia, transportu i składowania odpadów przemysłowych i złomu, odprowadzanie
ścieków, wypożyczanie pojazdów, 43 usługi hotelarskie
związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz
wyżywieniem w hotelach, motelach pensjonatach, domach wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne
związane z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, kawiarniach, restauracjach, przygotowywanie dań
na zamówienie oraz ich dostawa - catering, obsługa imprez
promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność
i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sali wyposażonych
w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet.

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

Nr ZT48/2020

519502
(220) 2020 10 15
ROLMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
W WINKOLEKCJA specjaliści od wina

(531) 19.07.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi sprzedaży wina, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży wina.
(210)
(731)
(540)
(540)

519509
(220) 2020 10 15
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
(znak słowno-graficzny)
GRUPA psb MARKET BUDOWLANY

(531) 26.02.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów,
sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu: artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi,
artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu,
drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych
do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, artykułami ogrodniczymi,
napojami bezalkoholowymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

519515
(220) 2020 10 15
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
(znak słowno-graficzny)
GRUPA psb MARKET BUDOWLANY

Nr ZT48/2020
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(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.09, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów,
sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu: artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi,
artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu,
drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych
do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, artykułami ogrodniczymi,
napojami bezalkoholowymi.
(210) 519516
(220) 2020 10 15
(731) GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
(540) (znak słowny)
(540) GRUPA PSB MARKET BUDOWLANY
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów,
sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu: artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi,
artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu,
drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych
do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, artykułami ogrodniczymi,
napojami bezalkoholowymi.
519517
(220) 2020 10 15
ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4hands RTU liquid

(210)
(731)

(531) 27.05.09, 27.05.17, 27.07.17, 27.07.21
(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, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne
nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne
w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci
surowców, 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.
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519518
(220) 2020 10 14
SZTORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZTORM GRUPA
(210)
(731)

(531) 18.04.02, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 39 wypożyczanie żaglówek, czarterowanie
jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów
wodnych, wypożyczanie łodzi motorowych, wynajmowanie
łodzi, rejsy łodzią, 41 szkolenia żeglarskie, szkolenia motorowodne, prowadzenie warsztatów (szkolenia), organizacja
i prowadzenie egzaminów żeglarskich, organizacja i prowadzenie egzaminów motorowodnych, organizowanie wyścigów łodzi żaglowych, obozy rekreacyjne, obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy sportowe (organizowanie), organizacja imprez sportowych, organizacja zawodów żeglarskich,
udostępnianie obiektów i sprzętu pływackiego, organizacja
regat jachtowych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

519530
(220) 2020 10 15
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, DE
(znak słowno-graficzny)
XALGIN

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, preparaty weterynaryjne, lekarstwa, preparaty higieniczne do celów medycznych, preparaty dietetyczne do użytku
medycznego, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do użytku weterynaryjnego, dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały opatrunkowe, medyczne, materiały
do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki odkażające, środki do tępienia szkodników, fungicydy, herbicydy.
(210) 519531
(220) 2020 10 14
(731) ANTONI BŁASZAK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WINNICA RAJSKA
(510), (511) 33 wino.
519532
(220) 2020 10 14
EPCONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) EPCONSTRUCTION GRUPA EPK

cie, usługi kurierskie, obsługa transportowa imprez, informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja
miejsc na podróż, wynajmowanie garaży, prowadzenie parkingów, wynajmowanie miejsc parkingowych, dostarczanie
przesyłek, tankowanie pojazdów, prowadzenie biur podróży,
pośrednictwo turystyczne, działalność agentów turystycznych, organizatorów turystyki, pilotów wycieczek i przewodników udzielanie zautomatyzowanych informacji dla klientów przez globalną sieć komputerową do przewozów osób
i towarów.

(531)

(210) 519544
(220) 2020 10 14
(731) GOLIK MICHAŁ, Opole
(540) (znak słowny)
(540) BelViso Masaż
(510), (511) 44 fizjoterapia, masaż, salony piękności, usługi
saun, usługi solariów.

26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24,
29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa elektrowni, budowa infrastruktury, budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości
przemysłowych, usługi budowlane w zakresie budowania
na potrzeby przemysłu, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), montaż
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw
i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, zarządzanie projektem budowy, 42 projektowanie budowlane, usługi w zakresie projektowania, doradztwo projektowe, opracowywanie projektów technicznych,
opracowywanie projektów budowlanych, sporządzanie
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych,
usługi projektowania technologicznego, usługi technologiczne w zakresie projektowania, doradztwo w zakresie
projektów technologicznych, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, usługi inżynieryjne, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi w zakresie inżynierii
budowlanej, usługi inżynieryjne dla osób trzecich, usługi
doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, planowanie
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, nadzór i inspekcja techniczna, inspekcja budowlana [oględziny], analizy w zakresie inżynierii technologicznej, projektowanie
techniczne i doradztwo, doradztwo techniczne związane
z projektowaniem, usługi doradcze z wiązane z wydajnością
energetyczną.
(210)
(731)
(540)
(540)

519543
(220) 2020 10 14
ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO, Poznań
(znak słowno-graficzny)
ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO POZNAŃ
196-22 RADIO TAXI SUPER TAXI 61 196-22

(210) 519546
(220) 2020 10 15
(731) GAJEWSKI DOMINIK DOMI, Stargard
(540) (znak słowny)
(540) KITIKO
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa, mieszanki kawowe, substytuty kawy i herbaty,
czekolada, napoje czekoladowe, napoje kawowe, ziarna
kawy, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kakao, napoje
sporządzone z kakao, napoje mrożone na bazie kawy, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], herbaty,
herbata mrożona (nie do celów medycznych), mieszanki
herbat, napoje sporządzone z herbaty, liście herbaty, napary ziołowe, zioła suszone, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, ciasta, lody, gotowe desery [wyroby cukiernicze],
przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych,
kanapki, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi w zakresie zamówień on-line
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz
z dostawą na miejsce, usługi w zakresie zamówień on-line,
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi,
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z artykułami spożywczymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

18.01.21, 26.07.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.07.17,
16.01.11, 29.01.13
(510), (511) 39 przewóz osób i towarów transportem samochodowym, transportowe usługi autobusowe, transport
pasażerski, pomoc drogowa w przypadku awarii pojazdów,
samochodów, holowanie, usługi kierowców, usługi związane
z transportem ludzi, transport podróżnych, usługi taksówek,
usługi w zakresie organizowania wycieczek, usługi związane
z wynajmem środków transportu, przeprowadzki, transport
przedmiotów wartościowych, usługi nawigacji w transpor-

519547
(220) 2020 10 15
WDOWIARZ JERZY AL METRO, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
Al METRO VERA PIZZA ITALIANA

Nr ZT48/2020
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(531)

27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.17, 26.11.03,
26.11.05, 26.13.25
(510), (511) 30 pizza, świeża pizza, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering).
519553
(220) 2020 10 15
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA
AKCYJNA, SKRÓT: ZT KRUSZWICA S.A., Kruszwica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMAKOWITA
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(210)
(731)

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 margaryna, masło, oleje i tłuszcze jadalne,
pasztety, pasztety warzywne, pasty warzywne, hummus,
pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty do smarowania
na bazie warzyw, pasty do smarowania składające się głównie z owoców, pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych, pasty na bazie orzechów, tapenady (pasty
z oliwek, kaparów i oliwy), buliony, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie owoców, gotowe dania warzywne, mleko z orzeszków ziemnych,
mleko migdałowe, mleko organiczne, mleko owsiane, mleko
ryżowe, mleko sojowe, mleko kokosowe, mleko wytworzone
z roślin, jogurty, jogurty sojowe, jogurty wytworzone z roślin/ na bazie warzyw, sery, substytuty serów, sery wytworzone z roślin/na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw,
pasty do smarowania na bazie warzyw, przystawki na bazie
warzyw, śmietana na bazie warzyw, substytuty mięsa na bazie warzyw, produkty seropodobne pozbawione składników
pochodzenia zwierzęcego i odzwierzęcego, pasty do smarowania z tłuszczem roślinnym, substytuty nabiału, substytuty
produktów mleczarskich, 30 pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pikantne sosy,
czatnej i pasty, kasze, gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie muesli, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się z produktów
zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski z pieczywa
chrupkiego, dania gotowe z ryżu, dania gotowe i wytrawne przekąski, gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe
desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [na bazie czekolady], 32 napoje warzywne, napoje na bazie owoców lub
warzyw.
519555
(220) 2020 10 15
OPERATOR PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 26.07.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich,
agencje informacji handlowej, agencje importowe, agencje eksportowe, agencje importowo-eksportowe, agencje
reklamowe, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż
towarów, nabywanie towarów i usług dla innych firm,
organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych
w związku z zakupem i sprzedażą produktów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów
i usług, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż
towarów i usług, pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, pozyskiwanie umów
na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania
towarów i usług dla osób trzecich, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, usługi zlecania na zewnątrz w zakresie
organizacji zaopatrzenia towarów na rzecz innych, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów
i usług na rzecz osób trzecich, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, promowanie sprzedaży
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, informacje na temat sprzedaży produktów, marketing handlowy
[inny niż sprzedaż], usługi sprzedaży hurtowej w związku
z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, dystrybucja
materiałów promocyjnych i reklamowych, dostarczanie
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży pojazdów, samochodów, części samochodowych,
akcesoriów samochodowych, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży.
519556
(220) 2020 10 15
OPERATOR PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) OPERATOR UBEZPIECZENIA

(531) 26.07.25, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych
usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom
wygodnego porównywania i kupowania tych usług, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu i na rzecz osób
trzecich, 36 ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe,
udzielanie informacji o ubezpieczeniach, agencje ubezpieczeniowe, administrowanie działalnością ubezpieczeniową,
gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe.
519557
(220) 2020 10 15
STOWARZYSZENIE PROJEKT BASKET KATOWICE,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROJEKT BASKET POLSKA
(210)
(731)

(531) 26.07.25, 26.13.25, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne w celu
zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane
na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, usługi reklamowe
i promocyjne w celu zwiększania świadomości społecznej
ukierunkowane na wychowanie dzieci i młodzieży przez
kulturę fizyczną, usługi reklamowe i promocyjne w celu
zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane
na działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży
z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, usługi reklamowe
i promocyjne w celu zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane na działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społecznościami, usługi reklamowe i promocyjne w celu
zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane
na działanie na rzecz organizacji wolontariatu, usługi
reklamowe i promocyjne w celu zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane na przeciwdziałanie
patologiom społecznym, w szczególności narkomanii,
alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku
młodzieży uczącej się, usługi reklamowe i promocyjne
w celu zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane na działanie i współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,
usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane na promocję sportu
i aktywności fizycznej, usługi reklamowe i promocyjne
w celu zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane na kształtowanie pozytywnych wzorców osobowo-

Nr ZT48/2020

ści o wysokich wartościach moralnych, pożądanych cech
charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań, usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane na tworzenie warunków organizacyjnych do szkolenia młodzieży
utalentowanej sportowo, promowanie towarów i usług
w drodze sponsorowania wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie
sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością
sportową, reklama, w tym promowanie produktów i usług
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami
i umów licencyjnych związanych z wydarzeniami sportowymi, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami sportowymi, 41 edukacja, kultura, rozrywka i sport,
usługi edukacyjne, usługi kulturalne, usługi rozrywkowe,
usługi sportowe, zajęcia kulturalne, organizowanie zajęć
kulturalnych, prowadzenie zajęć kulturalnych, szkolenia
sportowe, organizowanie szkoleń sportowych, prowadzenie szkoleń sportowych, zarządzanie szkoleniami sportowymi, edukacja sportowa, organizowanie edukacji sportowej, prowadzenie edukacji sportowej, zarządzanie edukacją sportową, edukacja w zakresie aktywności fizycznej,
organizowanie edukacji w zakresie aktywności fizycznej,
prowadzenie edukacji w zakresie aktywności fizycznej,
zarządzanie edukacją w zakresie aktywności fizycznej,
edukacja w zakresie zdrowia i zdrowego trybu życia, organizowanie edukacji w zakresie zdrowia i zdrowego trybu
życia, prowadzenie edukacji w zakresie zdrowia i zdrowego trybu życia, zarządzanie edukacją w zakresie zdrowia
i zdrowego trybu życia, zajęcia sportowe, organizowanie
zajęć sportowych, prowadzenie zajęć sportowych, zarządzanie zajęciami sportowymi, sędziowanie sportowe,
obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych,
prowadzanie obozów sportowych, zarządzanie obozami
sportowymi, zawody sportowe, organizowanie zawodów
sportowych, przeprowadzanie zawodów sportowych,
zarządzanie zawodami sportowymi, imprezy sportowe,
organizowanie imprez sportowych, przeprowadzanie
imprez sportowych, zarządzanie imprezami sportowymi,
turnieje sportowe, organizowanie turniejów sportowych,
przeprowadzanie turniejów sportowych, zarządzanie turniejami sportowymi, wydarzenia sportowe, organizowanie wydarzeń sportowych, przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, zarządzanie wydarzeniami sportowymi, rozgrywki sportowe, organizowanie rozgrywek sportowych,
przeprowadzanie rozgrywek sportowych, zarządzanie
rozgrywkami sportowymi, konkursy sportowe, organizowanie konkursów sportowych, przeprowadzanie konkursów sportowych, zarządzanie konkursami sportowymi,
udostępnianie sprzętu sportowego, dostarczanie sprzętu
sportowego, usługi w zakresie informacji sportowej, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych,
organizacja aktywności sportowych na obozach letnich,
usługi informacyjne, rezerwacyjne i przedsprzedaż biletów na imprezy sportowe, rozrywkowe, kulturalne i edukacyjne, udzielanie informacji związanych z edukacją,
kulturą, rozrywką, sportem za pośrednictwem strony internetowej on-line, usługi trenerskie, organizowanie programów szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla dzieci,
młodzieży i dorosłych z zakresu koszykówki.
(210)
(731)

519558
(220) 2020 10 15
STOWARZYSZENIE PROJEKT BASKET KATOWICE,
Katowice

Nr ZT48/2020
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROJEKT BASKET KATOWICE

(531) 27.05.09, 27.05.17, 26.07.25, 26.13.25, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne w celu
zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane
na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci
i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane na wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę
fizyczną, usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane na działanie
na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej
sytuacji życiowej, usługi reklamowe i promocyjne w celu
zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane
na działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społecznościami, usługi
reklamowe i promocyjne w celu zwiększania świadomości
społecznej ukierunkowane na działanie na rzecz organizacji
wolontariatu, usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane na przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się, usługi reklamowe i promocyjne
w celu zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane
na działanie i współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz
promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, usługi reklamowe
i promocyjne w celu zwiększania świadomości społecznej
ukierunkowane na promocję sportu i aktywności fizycznej,
usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane na kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach
moralnych, pożądanych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań, usługi reklamowe
i promocyjne w celu zwiększania świadomości społecznej
ukierunkowane na tworzenie warunków organizacyjnych
do szkolenia młodzieży utalentowanej sportowo, promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania wydarzeń
sportowych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług
z działalnością sportową, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z wydarzeniami sportowymi, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami sportowymi, 41 edukacja, kultura, rozrywka
i sport, usługi edukacyjne, usługi kulturalne, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, zajęcia kulturalne, organizowanie
zajęć kulturalnych, prowadzenie zajęć kulturalnych, szkolenia
sportowe, organizowanie szkoleń sportowych, prowadzenie
szkoleń sportowych, zarządzanie szkoleniami sportowymi,
edukacja sportowa, organizowanie edukacji sportowej, prowadzenie edukacji sportowej, zarządzanie edukacją sportową, edukacja w zakresie aktywności fizycznej, organizowanie
edukacji w zakresie aktywności fizycznej, prowadzenie edukacji w zakresie aktywności fizycznej, zarządzanie edukacją
w zakresie aktywności fizycznej, edukacja w zakresie zdrowia
i zdrowego trybu życia, organizowanie edukacji w zakresie
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zdrowia i zdrowego trybu życia, prowadzenie edukacji w zakresie zdrowia i zdrowego trybu życia, zarządzanie edukacją
w zakresie zdrowia i zdrowego trybu życia, zajęcia sportowe,
organizowanie zajęć sportowych, prowadzenie zajęć sportowych, zarządzanie zajęciami sportowymi, sędziowanie sportowe, obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych,
prowadzanie obozów sportowych, zarządzanie obozami
sportowymi, zawody sportowe, organizowanie zawodów
sportowych, przeprowadzanie zawodów sportowych, zarządzanie zawodami sportowymi, imprezy sportowe, organizowanie imprez sportowych, przeprowadzanie imprez
sportowych, zarządzanie imprezami sportowymi, turnieje
sportowe, organizowanie turniejów sportowych, przeprowadzanie turniejów sportowych, zarządzanie turniejami
sportowymi, wydarzenia sportowe, organizowanie wydarzeń sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych,
zarządzanie wydarzeniami sportowymi, rozgrywki sportowe,
organizowanie rozgrywek sportowych, przeprowadzanie
rozgrywek sportowych, zarządzanie rozgrywkami sportowymi, konkursy sportowe, organizowanie konkursów sportowych, przeprowadzanie konkursów sportowych, zarządzanie konkursami sportowymi, udostępnianie sprzętu sportowego, dostarczanie sprzętu sportowego, usługi w zakresie
informacji sportowej, organizowanie społecznych imprez
sportowych i kulturalnych, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, usługi informacyjne, rezerwacyjne
i przedsprzedaż biletów na imprezy sportowe, rozrywkowe,
kulturalne i edukacyjne, udzielanie informacji związanych
z edukacją, kulturą, rozrywką, sportem za pośrednictwem
strony internetowej on-line, usługi trenerskie, organizowanie
programów szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla dzieci,
młodzieży i dorosłych z zakresu koszykówki.
(210)
(731)
(540)
(540)

519572
(220) 2020 10 15
WOLNIK JAROSŁAW SMOOTH ADS STUDIO, Sopot
(znak słowno-graficzny)
SMOOTH Ads STUDIO

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 optymalizacja stron internetowych, marketing internetowy, kampanie marketingowe, agencje reklamowe, 42 tworzenie stron internetowych, tworzenie witryn
internetowych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych.
519581
(220) 2020 10 16
POROZUMIENIE RADIOWE PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Muzyczny Alfabet
(510), (511) 16 papier i artykuły papiernicze, publikacje drukowane, afisze, prospekty, katalogi, broszury, naklejki i nalepki,
periodyki, czasopisma, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
kalendarze, papeteria, materiały piśmienne, artykuły biurowe
zawarte w tej klasie, 35 reklama i usługi reklamowe, przygotowanie materiałów reklamowych, wynajem powierzchni re(210)
(731)
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klamowej i materiałów reklamowych, wynajem powierzchni,
czasu i materiałów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi agencji impresaryjnej, usługi agencji reklamowej, prowadzenie reklamy i promocji osób trzecich, badanie
rynku i opinii publicznej, opracowywanie i produkcja reklam
prasowych, radiowych i telewizyjnych, usługi reklamowe,
dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów
reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, doradztwo,
zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, ustalenie słuchalności audycji radiowych i oglądalności audycji telewizyjnych,
38 rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
retransmisja programów, opracowywanie i przekazywanie
wiadomości z zakresu aktualności, sportu, rozrywki, udzielanie
informacji o emisji radiowej, udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą radiową, usługi emisji radiowej, telewizyjnej
i kablowej, usługi komunikacji radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi łączności radiowej, 41 organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, rozrywka radiowa i telewizyjna, organizacja czasu wolnego, produkcja i organizowanie
widowisk, pokazów, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, udostępnianie nagranych nośników
obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań, usługi w zakresie
opracowywania reportaży, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych na drodze
ich transmisji, w tym za pośrednictwem Internetu, produkcja
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, realizacja transmisji
radiowych, radiowe programy rozrywkowe, radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, przygotowywanie programów
radiowych, produkcja radiowych programów rozrywkowych,
świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej,
usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, usługi produkcji radiowej, usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, usługi
w zakresie produkcji programów radiowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

519587
(220) 2020 10 15
BUKOWSKI ARTUR GRUPA BX, Bystrzejowice Pierwsze
(znak słowno-graficzny)
Q-PRIM SUPREME

Nr ZT48/2020

(531)

29.01.01, 29.01.11, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.10, 26.11.12,
26.03.23, 24.15.02
(510), (511) 45 usługi prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

519657
(220) 2020 10 19
GÓRSKI SZETELA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
Apogado

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 24.15.02, 26.03.23, 26.11.03,
26.11.06, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 45 usługi prawne.
(210) 519669
(220) 2020 10 19
(731) PAWELCZYK EMIL, Rasztów
(540) (znak słowny)
(540) Wood You Light
(510), (511) 11 oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie elektryczne, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oświetlenie
kopułowe do mebli, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie
nastrojowe LED, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie ścienne, oświetlenie solarne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie
sufitowe typu downlight, oświetlenie typu LED zewnętrzne
[ogrody, krajobrazy], oświetlenie wystawowe, oświetlenie
zewnętrzne, lampy biurkowe, lampy do celów oświetleniowych, lampy do dekoracji świątecznych, lampy elektryczne
do oświetlenia zewnętrznego, lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy LED, lampy oświetleniowe, lampy podłogowe, lampy ścienne, lampy słoneczne, lampy punktowe
do oświetlenia domowego, lampy stołowe, lampy stojące,
lampy wiszące, oświetlenie dachowe [lampy], przenośne
lampy [oświetleniowe], przenośne lampy ręczne [oświetleniowe].
(210)
(731)
(540)
(540)

519670
(220) 2020 10 19
NOWAK RAFAŁ F.P.H.U MARLU, Konstantynów Łódzki
(znak słowno-graficzny)
M

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 19 niemetalowe materiały na pokrycia dachowe.
(210) 519653
(220) 2020 10 19
(731) GÓRSKI SZETELA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów
(540) (znak graficzny)
(540)

(531)

29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.21, 26.11.01, 26.11.06,
26.11.13
(510), (511) 25 czapki jako nakrycia głowy, chusty, szale
na głowę, opaski na głowę [odzież], opaski na szyję [części
odzieży], szale-tuby, szale, szaliki, szaliki rurkowe (kominy)
na szyję, kominiarki, berety, kapelusze.
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519671
(220) 2020 10 19
NOWAK RAFAŁ F.P.H.U MARLU, Konstantynów Łódzki
(znak słowno-graficzny)
M ARLU

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.21, 26.11.01, 26.11.06,
26.11.13
(510), (511) 25 czapki jako nakrycia głowy, chusty, szale
na głowę, opaski na głowę [odzież], opaski na szyję [części
odzieży], szale-tuby, szale, szaliki, szaliki rurkowe (kominy)
na szyję, kominiarki, berety, kapelusze.
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(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 26.13.01
(510), (511) 21 kufle na piwo, karafki [na alkohol], kubki,
25 czapki jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy,
koszule z krótkimi rękawami, koszule, kurtki, obuwie, odzież,
paski, rękawiczki, skarpetki, swetry, 32 drinki na bazie piwa,
napoje bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 40 warzenie piwa, 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi osobistych kucharzy, usługi
restauracyjne.
519693
(220) 2020 10 19
CICHOCKA AGNIESZKA, CICHOCKI PIOTR AP INVEST
SPÓŁKA CYWILNA, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE HOUSE OF FISH BEST FISH IN TOWN
(210)
(731)

519674
(220) 2020 10 19
ZGÓRKIEWICZ KRZYSZTOF, WOŁKOUN MARCIN,
KURBIEL RAFAŁ, JAKAŚ DOBRA SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEŹŻE KRAFTA

(210)
(731)

(531)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.24, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.07,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 21 kufle na piwo, karafki [na alkohol], kubki,
25 czapki jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy,
koszule z krótkimi rękawami, koszule, kurtki, obuwie, odzież,
paski, rękawiczki, skarpetki, swetry, 32 drinki na bazie piwa,
napoje bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 40 warzenie piwa, 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi osobistych kucharzy, usługi
restauracyjne.
519676
(220) 2020 10 19
ZGÓRKIEWICZ KRZYSZTOF, WOŁKOUN MARCIN,
KURBIEL RAFAŁ, JAKAŚ DOBRA SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) weźże krafta
(210)
(731)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 01.01.01,
01.01.04, 01.01.10, 03.09.01, 03.09.10, 03.09.24, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.12, 26.01.13, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.19,
26.01.20, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu ze sprzedażą ryb i produktów powiązanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej ryb i produktów (wyrobów) związanych z rybami.
519702
(220) 2020 10 19
KLAVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV KLAVER

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 26.11.02, 26.11.12, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.23
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy.
(210)
(731)
(540)
(540)

519735
(220) 2020 10 20
RYŚ JACEK, Pruszków
(znak słowno-graficzny)
REAL KNIVES
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(531) 03.01.06, 27.05.01
(510), (511) 8 noże, noże do pracy, torby na noże, noże
do obierania, noże do krojenia mięsa, nieelektryczne noże
kuchenne, noże kuchenne, rękojeści noży, noże wykonane
z metali szlachetnych, noże na użytek hobbystyczny, stojaki
na noże, noże do obkrawania, noże myśliwskie, noże do uboju, noże do skórowania zwierząt, narzędzia ręczne dla leśnictwa, nożyki do strugania w drewnie, noże uniwersalne, noże
składane, ostrzałki, ostrzałki do noży [narzędzia obsługiwane
ręcznie], ostrza do noży, przyrządy tnące [narzędzia ręczne],
przyrządy do ostrzenia noży, pochwy na noże, skórzane pochwy na noże, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
związane ze sprzedażą noży, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej związane ze sprzedażą noży myśliwskich, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej związane ze sprzedażą noży
kuchennych, usługi sprzedaży świadczone on-line w zakresie noży, usługi sprzedaży świadczone on-line w zakresie
noży myśliwskich, usługi sprzedaży świadczone on-line
w zakresie noży kuchennych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej związane z akcesoriami do noży, usługi sprzedaży
świadczone on-line w zakresie akcesoriów do noży.
519737
(220) 2020 10 20
ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Julinek
(210)
(731)

(531) 07.01.20, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie punktów sprzedaży żywności,
handel detaliczny w zakresie: pamiątek, prasy, książek, biżuterii, kosmetyków, usługi w zakresie reklamy, prezentacji
wystaw handlowych i reklamowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja targów
w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw
do celów reklamowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów
handlowych lub reklamowych, organizowanie dystrybucji
próbek reklamowych, organizowanie działań reklamowych
w kinach, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych
lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw
w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, organizowanie imprez w celach
handlowych i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, 39 usługi parkingowe, udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów, usłu-
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gi garaży parkingowych, 41 usługi parku rozrywki, zabawy,
szkolenia, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego
i sportowego, w tym usługi parku sprawności dla młodzieży i dorosłych, park linowy, mini golf, boiska sportowe, place
zabaw dla dzieci, wyposażone w sprzęt zabawowy i tor przeszkód, organizowanie i obsługa imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, rajdów samochodami elektrycznymi
w terenie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wykładów edukacyjnych, warsztatów plastycznych, imprez muzycznych, koncertów, festynów, spotkań z dziedziny
rozrywki, szkoleń biznesowych, usługi gier terenowych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, usługi lunaparku, usługi w zakresie: organizowania i prowadzenia spotkań firmowych,
kongresów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, wystaw związanych
z kulturą i edukacją, wypożyczanie sprzętu sportowego,
wypożyczanie książek, wynajmowanie obiektów sportowych, usługi świadczone przez baseny i kompleksy ze zjeżdżalniami wodnymi, udostępnianie publicznych obiektów
z basenami do kąpieli, pływalnie [baseny], udostępnianie
basenów kąpielowych, kluby plażowe i basenowe, prowadzenie basenów kąpielowych, wynajem basenów pływackich, parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea,
produkcja występów w parkach rozrywki, rozrywka w postaci parków wodnych i parków rozrywki, rozrywka w postaci przejażdżek w parkach rozrywki, prowadzenie parków
wodnych, prowadzenie parków rozrywki, świadczenie usług
w zakresie parków tematycznych, udostępnianie obiektów
i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, usługi
parków rekreacyjnych, usługi parków rozrywki z motywami
produkcji radiowych, usługi parków rozrywki z motywami
produkcji telewizyjnych, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi świadczone przez parki sportowe, organizowanie zawodów sportowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie zawodów piłki nożnej, organizowanie zjazdów
edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie
zjazdów w celach biznesowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie zajęć
rekreacyjnych, organizowanie występów na żywo, organizowanie występów muzycznych na żywo, organizowanie wystaw zwierząt, organizowanie wystaw w celach kulturalnych,
organizowanie występów komediowych, organizowanie
zawodów i imprez sportowych, organizowanie zawodów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów e-sportowych, organizowanie wykładów, organizowanie wykładów
edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie warsztatów,
organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie
widowisk scenicznych, organizowanie widowisk w celach
rozrywkowych, organizowanie widowisk w celach kulturalnych, 43 usługi restauracyjne i barowe, bary szybkiej obsługi,
kafeterie [bufety], kawiarnie, restauracje, hotele, motele, pensjonaty, domy turystyczne, zapewnianie zakwaterowania
w hotelach, organizowanie bankietów, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie
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posiłków w hotelach, 44 usługi związane z wykonywaniem
zabiegów regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi
lecznicze paramedyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi salonów piękności, solarium, sauna fińska, łaźnia parowa, usługi salonów fryzjerskich i kosmetycznych.
519738
(220) 2020 10 20
ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Julinek Park B&B
(210)
(731)

(531) 07.01.20, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie punktów sprzedaży żywności,
handel detaliczny w zakresie: pamiątek, prasy, książek, biżuterii, kosmetyków, usługi w zakresie reklamy, prezentacji
wystaw handlowych i reklamowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja targów
w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw
do celów reklamowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów
handlowych lub reklamowych, organizowanie dystrybucji
próbek reklamowych, organizowanie działań reklamowych
w kinach, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
reklamowych, organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi reklamowe dotyczące hoteli, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych,
zarządzanie hotelami, 39 usługi parkingowe, udostępnianie
parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów,
usługi garaży parkingowych, 41 usługi parku rozrywki, zabawy, szkolenia, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego i sportowego, w tym usługi parku sprawności dla
młodzieży i dorosłych, park linowy, mini golf, boiska sportowe, place zabaw dla dzieci, wyposażone w sprzęt zabawowy
i tor przeszkód, organizowanie i obsługa imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, rajdów samochodami
elektrycznymi w terenie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wykładów edukacyjnych, warsztatów
plastycznych, imprez muzycznych, koncertów. festynów,
spotkań z dziedziny rozrywki, szkoleń biznesowych, usługi gier terenowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, usługi
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lunaparku, usługi w zakresie: organizowania i prowadzenia
spotkań firmowych, kongresów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, wystaw związanych z kulturą i edukacją, wypożyczanie sprzętu
sportowego, wypożyczanie książek, wynajmowanie obiektów sportowych, usługi świadczone przez baseny i kompleksy ze zjeżdżalniami wodnymi, udostępnianie publicznych
obiektów z basenami do kąpieli, pływalnie [baseny], udostępnianie basenów kąpielowych, kluby plażowe i basenowe, prowadzenie basenów kąpielowych, wynajem basenów
pływackich, parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo
i muzea, produkcja występów w parkach rozrywki, rozrywka w postaci parków wodnych i parków rozrywki, rozrywka
w postaci przejażdżek w parkach rozrywki, prowadzenie
parków wodnych, prowadzenie parków rozrywki, świadczenie usług w zakresie parków tematycznych, udostępnianie
obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki,
usługi parków rekreacyjnych, usługi parków rozrywki z motywami produkcji radiowych, usługi parków rozrywki z motywami produkcji telewizyjnych, usługi parków tematycznych
i parków rozrywki, usługi świadczone przez parki sportowe,
zawody sportowe (organizowanie -), przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie zawodów piłki nożnej, organizowanie zjazdów
edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie
zjazdów w celach biznesowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie zajęć
rekreacyjnych, organizowanie występów na żywo, organizowanie występów muzycznych na żywo, organizowanie wystaw zwierząt, organizowanie wystaw w celach kulturalnych,
organizowanie występów komediowych, organizowanie
zawodów i imprez sportowych, organizowanie zawodów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów e-sportowych, organizowanie wykładów, organizowanie wykładów
edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie warsztatów,
organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie
widowisk scenicznych, organizowanie widowisk w celach
rozrywkowych, organizowanie widowisk w celach kulturalnych, 43 usługi restauracyjne i barowe, bary szybkiej obsługi,
kafeterie [bufety], kawiarnie, restauracje, hotele, motele, pensjonaty, domy turystyczne, zapewnianie zakwaterowania
w hotelach, organizowanie bankietów, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie
posiłków w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli,
usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji
pokojów hotelowych, usługi hotelowe, 44 usługi związane
z wykonywaniem zabiegów regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze paramedyczne, usługi gabinetów
odnowy biologicznej, usługi salonów piękności, solarium,
sauna fińska, łaźnia parowa, usługi salonów fryzjerskich i kosmetycznych.
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519739
(220) 2020 10 20
ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Julinek park rozrywki
(210)
(731)

(531) 07.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie punktów sprzedaży żywności,
handel detaliczny w zakresie: pamiątek, prasy, książek, biżuterii, kosmetyków, usługi w zakresie reklamy, prezentacji
wystaw handlowych i reklamowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja targów
w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw
do celów reklamowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów
handlowych lub reklamowych, organizowanie dystrybucji
próbek reklamowych, organizowanie działań reklamowych
w kinach, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
reklamowych, organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi reklamowe dotyczące hoteli, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych,
zarządzanie hotelami, 39 usługi parkingowe, udostępnianie
parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów,
usługi garaży parkingowych, 41 usługi parku rozrywki, zabawy, szkolenia, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego i sportowego, w tym usługi parku sprawności dla młodzieży i dorosłych, park linowy, mini golf, boiska sportowe,
place zabaw dla dzieci, wyposażone w sprzęt zabawowy i tor
przeszkód, organizowanie i obsługa imprez rozrywkowych,
rekreacyjnych, sportowych, rajdów samochodami elektrycznymi w terenie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wykładów edukacyjnych, warsztatów plastycznych, imprez muzycznych, koncertów, festynów, spotkań
z dziedziny rozrywki, szkoleń biznesowych, usługi gier terenowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, usługi lunaparku,
usługi w zakresie: organizowania i prowadzenia spotkań firmowych, kongresów, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, wystaw związanych z kulturą i edukacją, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie książek, wynajmowanie obiektów sporto-
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wych, usługi świadczone przez baseny i kompleksy ze zjeżdżalniami wodnymi, udostępnianie publicznych obiektów
z basenami do kąpieli, pływalnie [baseny], udostępnianie
basenów kąpielowych, kluby plażowe i basenowe, prowadzenie basenów kąpielowych, wynajem basenów pływackich, parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea,
produkcja występów w parkach rozrywki, rozrywka w postaci parków wodnych i parków rozrywki, rozrywka w postaci przejażdżek w parkach rozrywki, prowadzenie parków
wodnych, prowadzenie parków rozrywki, świadczenie usług
w zakresie parków tematycznych, udostępnianie obiektów
i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, usługi
parków rekreacyjnych, usługi parków rozrywki z motywami
produkcji radiowych, usługi parków rozrywki z motywami
produkcji telewizyjnych, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi świadczone przez parki sportowe, organizowanie zawodów sportowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie zawodów piłki nożnej, organizowanie zjazdów
edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie
zjazdów w celach biznesowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie zajęć
rekreacyjnych, organizowanie występów na żywo, organizowanie występów muzycznych na żywo, organizowanie wystaw zwierząt, organizowanie wystaw w celach kulturalnych,
organizowanie występów komediowych, organizowanie
zawodów i imprez sportowych, organizowanie zawodów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów e-sportowych, organizowanie wykładów, organizowanie wykładów
edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie warsztatów,
organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie
widowisk scenicznych, organizowanie widowisk w celach
rozrywkowych, organizowanie widowisk w celach kulturalnych, 43 usługi restauracyjne i barowe, bary szybkiej obsługi,
kafeterie [bufety], kawiarnie, restauracje, hotele, motele, pensjonaty, domy turystyczne, zapewnianie zakwaterowania
w hotelach, organizowanie bankietów, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie
posiłków w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli,
usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji
pokojów hotelowych, usługi hotelowe, 44 usługi związane
z wykonywaniem zabiegów regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze paramedyczne, usługi gabinetów
odnowy biologicznej, usługi salonów piękności, solarium,
sauna fińska, łaźnia parowa, usługi salonów fryzjerskich i kosmetycznych.
519742
(220) 2020 10 20
PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) GRZANE Dolce Fiore TRADYCYJNE

(531)

01.15.17, 03.04.07, 25.01.01, 25.01.15, 25.01.05, 26.04.03,
26.04.09, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wina,
napoje na bazie wina, grzane wino.
(210)
(731)
(540)
(540)

519746
(220) 2020 10 21
KAROL TONDOS TONWOOD, Psary
(znak słowno-graficzny)
tonWood

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble, w tym meble: do mieszkania,
do domu, biurowe, szkolne, ogrodowe, ławy [meble], meble
drewniane, nogi do mebli, nogi do stołów, osprzęt niemetalowy do mebli, panele drewniane do mebli, półki do kartotek
[meble], pulpity [meble], stopki do mebli, taborety, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, stoły,
w tym stoły jadalniane, stoły do jadalni, podstawy stołów,
stelaże stołów, stoliki kawowe, stoliki barowe, stoliki rtv, blaty
stołowe, biblioteczki [regały na książki], półki biblioteczne,
drzwi do mebli, garderoby, kanapo-tapczany, kanapy, komody, kredensy, krzesła, łóżeczka dla dzieci, łóżka, łóżka drewniane, przenośne biurka, stojaki do wieszania ubrań, stojaki
na kapelusze, stojaki na książki [meble], szafki do przechowywania żywności, szafki na lekarstwa, toaletki, konsole, hokery.
(210)
(731)
(540)
(540)

519751
(220) 2020 10 20
ROLDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Tomaszów Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
Roldrob

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 22 pierze, 29 mięso, ryby, owoce morza i mięczaki, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, gotowe posiłki składające się całkowicie lub głównie
z mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,
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galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty i przetwory
mleczne, jadalne oleje i tłuszcze, konserwy, pikle, 30 wyroby
piekarnicze składające się z drobiu, 31 zwierzęta żywe, drób
do celów hodowlanych, pasze i karma dla zwierząt gospodarskich, karma dla zwierząt domowych, zboża, nasiona,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywczego tak aby umożliwić konsumentom
obejrzenie i dokonanie zakupu w jak najlepszych warunkach,
sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu, takich towarów jak: pierze, mięso, ryby, owoce morza i mięczaki, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, ryb,
drobiu, dziczyzny, gotowe posiłki składające się całkowicie
lub głównie z mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
i przetwory mleczne, jadalne oleje i tłuszcze, konserwy, pikle,
wyroby piekarnicze składające się z drobiu, zwierzęta żywe,
drób do celów hodowlanych, zboża, nasiona, pasze i karma
dla zwierząt gospodarskich, karma dla zwierząt domowych,
39 pakowanie i opakowywanie towarów, 40 ubój zwierząt
i drobiu, konserwowanie żywności, 44 usługi hodowli zwierząt, usługi hodowli drobiu, doradztwo związane z hodowlą
zwierząt i drobiu.
519759
(220) 2020 10 20
AMIZG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEYA

(210)
(731)

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklamowanie towarów innych
sprzedawców, umożliwiające klientom wygodne oglądanie
i porównywanie towarów tych sprzedawców, zarządzanie
biznesowe dla sklepów, biznesowe zarządzanie dotyczące
nieruchomości [dla innych], biznesowe zarządzanie dla hoteli, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama
zewnętrzna, usługi detalicznych domów handlowych związane ze sprzedażą produktów kosmetycznych, przyborów
toaletowych, maszyn do zastosowania domowego, narzędzi ręcznych, produktów optycznych, domowego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, reklama korespondencyjna, reklamy
telewizyjne, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób
trzecich], organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, kolportaż próbek, wypożyczanie materiałów
reklamowych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], reklama zewnętrzna, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama telewizyjna, dekoracja wystaw
sklepowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, sprawy monetarne, sprawy dotyczące nieruchomości, administrowanie
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, orga-

134

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nizowanie wynajmu nieruchomości, wycena i zarządzanie
nieruchomościami, usługi finansowe związane z nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, pobieranie czynszu, agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem powierzchni
biurowej [nieruchomości], wycena nieruchomości, usługi
brokerów w sprawach majątku nieruchomego, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane,
naprawy, usługi instalacyjne, informacja budowlana, budowa stoisk i pawilonów targowych oraz sklepów, informacja
o naprawach, nadzór budowlanych, usługi budownictwa
z elementów prefabrykowanych, montaż rusztowań, 39 składowanie towarów, wynajmowanie magazynów, transport,
wynajmowanie miejsc parkingowych, usługi administrowania miejscami parkingowymi, wynajem garaży, 41 edukacja
[kształcenie], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], rozrywka, zajęcia kulturalne i sportowe, organizowanie rozrywki
wizualnej i muzycznej, usługi dziecięcych placów zabaw,
usługi rozrywkowe dla dzieci, organizowanie i prowadzenie
kongresów, rozrywka muzyczna, usługi prezentacji nagród
rozrywkowych, szkolenia związane z rozwojem zdolności
umysłowych dzieci, usługi klubów (rozrywka lub edukacja),
organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat],
organizowanie zawodów (edukacja lub rozrywka), usługi
w zakresie szkoleń, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów w celach
kulturalnych, przygotowanie wydarzeń kulturalnych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach
działalności centrów handlowych, 43 usługi tymczasowego
zakwaterowania, restauracje, restauracje samoobsługowe.
(210) 519760
(220) 2020 10 20
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) WITKACY
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
519761
(220) 2020 10 20
AMIZG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) keya
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, reklama w Internecie dla
osób trzecich, reklamowanie towarów innych sprzedawców,
umożliwiające klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, zarządzanie biznesowe dla
sklepów, biznesowe zarządzanie dotyczące nieruchomości
[dla innych], biznesowe zarządzanie dla hoteli, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama zewnętrzna, usługi
detalicznych domów handlowych związane ze sprzedażą
produktów kosmetycznych, przyborów toaletowych, maszyn
do zastosowania domowego, narzędzi ręcznych, produktów
optycznych, domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
reklama korespondencyjna, reklamy telewizyjne, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie
administracji biurowej [dla osób trzecich], organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż próbek, wypożyczanie materiałów reklamowych, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], reklama
zewnętrzna, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
(210)
(731)
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telewizyjna, dekoracja wystaw sklepowych, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
dystrybutorów automatycznych, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, sprawy monetarne, sprawy dotyczące nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
wycena i zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowe
związane z nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego, pobieranie czynszu, agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem
powierzchni biurowej [nieruchomości], wycena nieruchomości, usługi brokerów w sprawach majątku nieruchomego, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości],
zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane,
naprawy, usługi instalacyjne, informacja budowlana, budowa stoisk i pawilonów targowych oraz sklepów, informacja
o naprawach, nadzór budowlanych, usługi budownictwa
z elementów prefabrykowanych, montaż rusztowań, 39 składowanie towarów, wynajmowanie magazynów, transport,
wynajmowanie miejsc parkingowych, usługi administrowania miejscami parkingowymi, wynajem garaży, 41 edukacja
[kształcenie], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], rozrywka,
zajęcia kulturalne i sportowe, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, usługi dziecięcych placów zabaw, usługi rozrywkowe dla dzieci, organizowanie i prowadzenie kongresów,
rozrywka muzyczna, usługi prezentacji nagród rozrywkowych,
szkolenia związane z rozwojem zdolności umysłowych dzieci,
usługi klubów (rozrywka lub edukacja), organizowanie loterii,
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie zawodów (edukacja lub rozrywka), usługi w zakresie szkoleń, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie zawodów w celach kulturalnych, przygotowanie wydarzeń kulturalnych, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe w ramach działalności centrów handlowych, 43 usługi tymczasowego zakwaterowania, restauracje,
restauracje samoobsługowe.
(210) 519763
(220) 2020 10 20
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) LIS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)
(540)
(540)

519768
(220) 2020 10 21
PISZER MARTA, Świnoujście
(znak słowno-graficzny)
HAIR ATELIER WŁOS ROZSĄDKU

(531) 14.07.20, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, męskie salony fryzjerskie, salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich, usługi
salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów fryzjersko kosmetycznych, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi
salonu fryzjerskiego dla mężczyzn.
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519769
(220) 2020 10 21
MCC CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)
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(540) mn Wydawnictwo Małe Nakłady

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 41 wydawanie książek i czasopism papierowych i elektronicznych, wydawanie płyt i kaset muzycznych, książek audio, komiksów, tworzenie filmów innych niż
reklamowe.
519801
(220) 2020 10 21
KAPTAN FOOD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wolica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Emek
(210)
(731)
(531)

05.01.06, 05.01.12, 05.11.01, 02.01.14, 03.11.03, 26.13.25,
29.01.15
(510), (511) 41 prowadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce odżywiania się, zdrowego trybu życia,
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu
życia, prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie odżywiania się,
zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, usługi nauczania, edukacji
i oświaty, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego
trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu
i sposobu życia, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie eventów i spotkań okolicznościowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji,
kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych
i oświatowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, kształcenie praktyczne [pokazy],
usługi nauczania, edukacji i oświaty, usługi prowadzenia
wycieczek z przewodnikiem, usługi nauczania, prowadzenia specjalistycznych szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, dotyczących tematyki medycyny podróży, kończących się wydaniem certyfikatu, szczególnie placówkom
medycznym, szkolenie zawodowe, głównie w dziedzinie
medycyny i farmacji, kosmetologii, rehabilitacji, rekreacji,
zachowania zdrowia, usługi w zakresie wydawnictw innych niż reklamowe, kursy korespondencyjne, nauczanie
indywidualne, publikowanie on-line książek, czasopism,
opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych
i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz filozofii,
stylu i sposobu życia, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze odżywiania
się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz
filozofii, stylu i sposobu życia, planowanie i organizowanie konkursów, udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń edukacyjnych, pokazywania filmów,
widowisk, muzyki, prowadzenie specjalistycznych kursów
językowych, pozaszkolne formy edukacji.
(210) 519776
(220) 2020 10 20
(731) KRAKOWIAK RAFAŁ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 05.03.16, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 chleb, świeży chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb pita, chleb chrupki, chleb naan (chleb indyjski),
chleb razowy, chleb żytni, chleb bezglutenowy, chleb wielozbożowy, paluszki chlebowe, chleb w kształcie placków,
chleb z ziarnami soi, chleb wstępnie upieczony, chleb i bułki, chleb z przyprawami, przekąski składające się głównie
z chleba, przaśny chleb w postaci cienkich płatów, mąka,
tortilla, lawasz.
(210)
(731)
(540)
(540)

519803
(220) 2020 10 22
ROWICKI PAWEŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ROVICKY Designer

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 laski, kijki marszowe i trekkingowe, parasole
i parasolki, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów, walizy, torby podróżne,
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, laski do chodzenia,
parasolki i parasole (duże), 25 części odzieży, obuwia i nakryć
głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież.
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(210) 519811
(220) 2020 10 22
(731) TOMALKA WOJCIECH MEDIA, Jarocin
(540) (znak słowny)
(540) WOJAN
(510), (511) 16 długopisy kolorowe, kokardy papierowe,
kreda, kreślarskie szablony, książki do rysowania, linijki, materiały do rysowania, matryce, ołówki, papier rysunkowy,
pastele, pędzle, pisaki kolorowe, plakietki papierowe, przybory do szkicowania, rozetki papierowe, tusz kreślarski, wałki
do farb, wstążki papierowe, zestawy do malowania dla dzieci, artykuły biurowe, etykietki na prezenty, etykiety z papieru, folie klejące do artykułów papierniczych, kalendarze kieszonkowe, kartki okolicznościowe, koperty, markery, pisaki,
naklejki, nalepki, obwoluty na dokumenty, okładki na zeszyty
ćwiczeń, pamiętniki, dzienniki, papeteria zapachowa, podkładki na biurko, przyborniki na biurko, przyrządy do rysowania, pudełka na artykuły piśmienne, skoroszyty i segregatory, skorowidze, szablony [artykuły piśmienne], szkicowniki,
szkolne zeszyty, teczki [artykuły papiernicze], terminarze, zakładki do książek, zakładki samoprzylepne, zestawy na biurko, 18 torby na odzież sportową, etui na karty kredytowe,
plecaki, portfele, portmonetki, saszetki biodrowe, teczki i aktówki, torby na zakupy, torby uniwersalne, worki, sakiewki,
parasole, 24 brokaty, dzianina, materiały do produkcji odzieży, tkaniny drukowane, bielizna pościelowa i koce, pościel,
ręczniki, tekstylne artykuły kąpielowe, 25 bandany, chusty
na głowę, czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki
dziane, czapki i czapeczki sportowe, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, daszki, kapelusze plażowe, kaszkiety, opaski
na głowę, apaszki, bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bojówki, bryczesy, chinosy, dżinsy, getry, golfy, kamizelki, kaptury, kąpielówki, kombinezony, kostiumy, koszule, koszulki bez
rękawów, koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem, krawaty,
krótkie spodnie, kurtki, legginsy, muszki, obcisłe topy bez
ramiączek, odzież męska, damska i dziecięca, podkoszulki, polary, poszetki, skarpetki, spodenki, spódnice, spodnie,
swetry, szaliki, szelki, szorty, ubrania codzienne, wiatrówki,
28 artykuły sportowe, deskorolki, dyski sportowe, futerały
w postaci kołczanów na przyrządy sportowe, gry sportowe,
piłki do ćwiczeń, piłki do siatkówki, piłki sportowe, sprzęt
sportowy, torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, worki treningowe, maskotki, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów
mody, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
sportowymi, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży,
38 emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja treści
wideo, nadawanie cyfrowych treści audio, nadawanie muzyki, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu,
transmisja podcastów, komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, transmisja wideo na żądanie, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie,
pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikacja
kalendarzy imprez, publikacja recenzji on-line w dziedzinie
rozrywki, publikacje multimedialne, publikowanie fotografii,
publikowanie plakatów, publikowanie recenzji, udostępnianie publikacji on-line, usługi pisania blogów, usługi pisania
tekstów, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, dostarczanie rozrywki drogą
radiową, fotoreportaże, dyskoteki, informacja o rozrywce,
konkursy muzyczne, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organi-
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zowanie konkursów, organizowanie rozrywki, prowadzenie
imprez rozrywkowych, rozrywka on-line, zajęcia sportowe
i kulturalne.
519814
(220) 2020 10 22
ALEKSANDROWICZ MARCIN SOUNDVISION - MARCIN ALEKSANDROWICZ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSTANDS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, elementy
metalowe obudowy, metalowe, modułowe elementy budowlane, metalowe, przenośne konstrukcje budowlane,
metalowe szkielety konstrukcji, modułowe konstrukcje
metalowe, półki metalowe [konstrukcje], przenośne stojaki metalowe [konstrukcje], stojaki metalowe, 9 stojaki
na sprzęt komputerowy, stojaki do aparatów fotograficznych, stojaki na głośniki, stojaki przystosowane do przechowywania urządzeń audio, stojaki przystosowane
do przechowywania urządzeń wideo, 11 stojaki do lamp,
stojaki do oświetlenia, statywy do lamp, statywy do reflektorów, oświetlenia, 37 montaż serwis stojaków, statywów, stelaży do lamp i oświetlenia, wynajem stojaków,
statywów, stelaży do lamp i oświetlenia, nagłośnienia,
sprzętu komputerowego, usługi instalacyjne, czyszczenie,
naprawy i konserwacja sprzętu związanego z statywami,
stojakami do oświetlenia, nagłośnienia, sprzętu komputerowego oraz audio-video.
519817
(220) 2020 10 22
AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany
(540) (znak słowny)
(540) ENDURIN
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa i leśnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, chemiczne środki do ochrony roślin i nasion z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, adiuwanty dla środków ochrony roślin, surfaktanty, adiuwanty
olejowe i ich pochodne, adiuwanty mineralne, siarczan
amonowy, nawozy ogrodnicze i rolnicze, nawozy sztuczne i naturalne, nawozy użyźniające glebę, koncentraty nawozowe, nawóz ptasi guano, torf jako nawóz surowce mineralne przeznaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit,
glikokrzemiany, serycyt, siarczany, fosforany, superfosfaty,
karbonyl do ochrony roślin, preparaty do użyźniania gleby,
preparaty do uzdatniania wody, ściółka, wodorosty, żużel,
ziemia do upraw, ziemia próchnicza, mieszanki ogrodnicze na bazie torfu do upraw, 5 środki ochrony roślin, środki przeciw robactwu i do tępienia pasożytów, fungicydy,
herbicydy, pestycydy, insektycydy, środki chwastobójcze,
środki owadobójcze, bakteriobójcze i dezynfekujące, preparaty grzybobójcze, dodatki do pasz do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210) 519826
(220) 2020 10 22
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
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(540) OSM KANKA
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, mleko, śmietana, śmietanka uht, bita śmietana, serwatka,
jogurty, jogurty do picia, jogurty typ grecki, napoje jogurtowe, napoje mleczne, kefiry, maślanka, mleko zsiadłe, masło,
masło osełkowe, mleko roślinne, mleko migdałowe, mleko
ryżowe, mleko sojowe, mleko kokosowe, mleko bez laktozy,
desery mleczne, sery, twarogi, ser śmietankowy, ser żółty, ser
pleśniowy, biały ser, ser mieszany, ser owczy, przetworzony
ser, ser kozi, ser wędzony, sery topione, sery dojrzewające,
substytuty serów, serek mascarpone, dipy serowe, mieszanki
serowe, paluszki serowe, fondue serowe, suszona serwatka,
produkty serowarskie, świeży biały ser, ser podpuszczkowy,
ser typ włoski (mozzarella, ser typ grecki (feta), ser smażony,
serki do smarowania, serki kanapkowe, serek wiejski, ser sałatkowy, ser tarty, serki homogenizowane.
(210) 519827
(220) 2020 10 22
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) KANKA
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, mleko, śmietana, śmietanka uht, bita śmietana, serwatka,
jogurty, jogurty do picia, jogurty typ grecki, napoje jogurtowe, napoje mleczne, kefiry, maślanka, mleko zsiadłe, masło,
masło osełkowe, mleko roślinne, mleko migdałowe, mleko
ryżowe, mleko sojowe, mleko kokosowe, mleko bez laktozy,
desery mleczne, sery, twarogi, ser śmietankowy, ser żółty, ser
pleśniowy, biały ser, ser mieszany, ser owczy, przetworzony
ser, ser kozi, ser wędzony, sery topione, sery dojrzewające,
substytuty serów, serek mascarpone, dipy serowe, mieszanki
serowe, paluszki serowe, fondue serowe, suszona serwatka,
produkty serowarskie, świeży biały ser, ser podpuszczkowy,
ser typ włoski (mozzarella, ser typ grecki (feta), ser smażony,
serki do smarowania, serki kanapkowe, serek wiejski, ser sałatkowy, ser tarty, serki homogenizowane.
519835
(220) 2020 10 23
KAPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzezawa
(540) (znak słowny)
(540) Star Heelz
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, wkładki do obuwia [do butów i botków], napiętki do obuwia.
(210)
(731)

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

519839
(220) 2020 10 22
MOMOT PRZEMYSŁAW DNIPRO, Stargard
(znak słowno-graficzny)
APARTAMENT PERŁOWY

(531) 17.02.05, 26.01.01, 26.01.06, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, tymczasowe zakwaterowanie, usługi obiektów gościnnych, wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, zakwaterowanie na pobyt czasowy.
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519863
(220) 2020 10 22
KANCELARIA PATRONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PS PATRONUS Kancelaria Prawna

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.22, 26.11.01, 26.11.08, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 45 usługi prawne.
519866
(220) 2020 10 23
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CHOCO NERO
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie
i aplikacje komputerowe do nawigacji, 29 batony na bazie
orzechów i owoców, desery mleczne, desery owocowe, jogurt, koktajle na bazie mleka i jogurtu, masło orzechowe,
napoje na bazie mleka i jogurtu, owoce mrożone, orzechy
jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory
owocowe, 30 batoniki, batony energetyczne, batony zbożowe, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, herbata, kakao,
kawa, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, mrożony jogurt (lody spożywcze),
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy),
napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, środki wiążące do lodów spożywczych, sorbety, substytuty lodów, wyroby cukiernicze, 35 usługi handlu detalicznego żywności lub
napojów, usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu
detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)

519868
(220) 2020 10 23
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HAZELNOOT
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie
i aplikacje komputerowe do nawigacji, 29 batony na bazie
orzechów i owoców, desery mleczne, desery owocowe, jogurt, koktajle na bazie mleka i jogurtu, masło orzechowe,
napoje na bazie mleka i jogurtu, owoce mrożone, orzechy
jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory
owocowe, 30 batoniki, batony energetyczne, batony zbożowe, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, herbata, kakao,
kawa, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, mrożony jogurt (lody spożywcze),
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy),
napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje
(210)
(731)
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na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, środki wiążące do lodów spożywczych, sorbety, substytuty lodów, wyroby cukiernicze, 35 usługi handlu detalicznego żywności lub
napojów, usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu
detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
519871
(220) 2020 10 21
GREENVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zambrów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Liposovit

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 witaminy dla przemysłu spożywczego, witaminy do użytku w produkcji kosmetyków, witaminy do użytku
w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji
żywności, suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji witamin, stabilizatory do witamin, ekstrakty roślinne
dla przemysłu spożywczego, ekstrakty roślinne do celów
przemysłowych, ekstrakty roślinne do użytku w produkcji kosmetyków, dodatki chemiczne stosowane do produkcji pasz
zwierzęcych, dodatki biologiczne służące do przekształcania
roślin w pasze rolnicze, 5 witaminy i preparaty witaminowe,
mieszane preparaty witaminowe, preparaty zawierające
witaminę d, preparaty zawierające witaminę a, preparaty
zawierające witaminę c, preparaty zawierające witaminę b,
tabletki witaminowe, musujące tabletki witaminowe, żelki
witaminowe, krople witaminowe, napoje witaminizowane,
napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych,
dodatki witaminowe w płynie, suplementy witaminowe
w postaci plastrów, witaminy dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, dodatki witaminowe i mineralne
suplementy dietetyczne i odżywcze, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla
ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, dodatki
do żywności do celów niemedycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, dodatki do paszy do celów medycznych, suplementy
odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich.
(210) 519876
(220) 2020 10 23
(731) PIERŚCIONEK BOŻENA BOZENAP22, Kwirynów
(540) (znak słowny)
(540) Vadusé DERMATOLOGIE
(510), (511) 3 kremy do twarzy i ciała [kosmetyki].
(210) 519881
(220) 2020 10 23
(731) PIERŚCIONEK BOŻENA BOZENAP22, Kwirynów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) -dermin

(531) 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 3 kremy do twarzy i ciała.
(210) 519886
(220) 2020 10 22
(731) MICHALEC NORBERT, Nordring, DE
(540) (znak słowny)
(540) GLASTICK
(510), (511) 3 aerozole czyszczące, detergenty, detergenty
do użytku w gospodarstwie domowym, mieszanki do mycia
okien, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, płyny do czyszczenia, płyny do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek, oleje czyszczące, odplamiacz, preparaty chemiczne
do czyszczenia do użytku domowego, preparaty czyszczące
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, preparaty czyszczące
w postaci pianek, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odnawiania i polerowania, preparaty do prania, preparaty myjące, preparaty myjące
do pojazdów, preparaty odtłuszczające do celów domowych, preparaty wybielające do użytku domowego, proszek
do zmywarek, proszki do prania, preparaty myjące, preparaty myjące do pojazdów, preparaty odtłuszczające do celów
domowych, preparaty wybielające do użytku domowego,
proszek do zmywarek, proszki do prania, produkty do usuwania plam, produkty do udrażniania odpływów i zlewów,
ściereczki nasączone preparatem czyszczącym do czyszczenia okularów, ściereczki nasączone detergentami, do czyszczenia, środki do czyszczenia mebli, środki czyszczące, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
do czyszczenia pojazdów, środki do czyszczenia toalet, środki
do polerowania, środki do zmywania naczyń, środki nadające połysk do czyszczenia okien, środki zapachowe do celów
domowych, tabletki do zmywarek, żele do mycia toalet, dodatki do prania, kulki do prania z detergentem, spryskiwacze
szyb samochodowych (płyny do -), preparaty do udrażniania
rur, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, pasty do mebli, pasta do podłogi, preparaty do czyszczenia podłóg.
519892
(220) 2020 10 23
IDEC-SADKOWSKA IWONA, SADKOWSKI
WAWRZYNIEC PROACTIVE MED SPÓŁKA CYWILNA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LabMed Diagnostyczne Laboratorium Medyczne
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, 44 usługi
świadczeń zdrowotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy lub zachowania zdrowia, diagnostyka, analityka
medyczna, leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna i ortodoncja,
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usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie
dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych, prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów
rehabilitacji zdrowotnej, placówki opieki medycznej bez
hospitalizacji, placówki rekonwalescencji, kliniki lecznicze,
usługi medyczne, pomoc medyczna i ratownictwo medyczne, usługi położnicze, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, rehabilitacja dla osób maltretowanych,
usługi telemedyczne, usługi badań i konsultacji medycznych,
medyczna opieka pielęgniarska, usługi optyczne, usługi
w zakresie: domy dla rekonwalescentów i starców, hospicja,
aromaterapia, chiropraktyka, chirurgia plastyczna, dentystyka, stomatologia, usługi banku krwi, fizjoterapia, fizykoterapia, salony fryzjerskie, implantacja włosów, łaźnie publiczne
i tureckie, manicure, masaż, salony piękności, usługi w zakresie solariów, wypożyczanie urządzeń sanitarnych i solariów,
badania i porady lekarskie.
519893
(220) 2020 10 23
IDEC-SADKOWSKA IWONA, SADKOWSKI
WAWRZYNIEC PROACTIVE MED SPÓŁKA CYWILNA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) proactive MED

(210)
(731)

(531) 02.03.23, 02.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów i innych punktów sprzedaży i kupna artykułów mających zastosowanie
w lecznictwie, w tym leków, kosmetyków oraz aparatury
i wyposażenia, mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, analizy kosztów, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, badania rynku, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej w szczególności medycznej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego,
ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej w szczególności medycznej, pozyskiwanie danych i ich systematyzacja
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji
dla osób trzecich w plikach komputerowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, publikowanie
tekstów reklamowych, sortowane danych w bazach komputerowych, informacje statystyczne, informacje statystyczne
medyczne, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie, w sklepie wielobranżowym, w sieci sklepów,
w hurtowni i sieci hurtowni, poprzez katalog, wykorzystując
zamówienia korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji oraz poprzez stronę web obejmujące: produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, środki odkażające, zioła i produkty zielarskie na bazie wapna do celów farmaceutycznych,
aparaturę i instrumenty chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły, sprzęt,
przyrządy i aparaty ortopedyczne, meble medyczne, sprzęt,
przyrządy, aparaty, urządzenia i instrumenty do celów reha-
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bilitacyjnych, medycznych i leczniczych, 41 usługi w zakresie
- chronometrii na zawodach sportowych, doradztwo zawodowe w szczególności profilaktyka w ramach medycyny pracy, edukacja, informacje o edukacji, imprezy sportowe, kluby zdrowia, kursy korespondencyjne, publikowanie książek,
kształcenie praktyczne w szczególności medyczne, kultura
fizyczna, mikro-wydawnictwa, nauczanie w zakresie kształcenia właściwych podstaw pro zdrowotnych, obozy sportowe, obozy wakacyjne, obsługa publikacji elektronicznych
on-line, organizowanie i prowadzenie: konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów,
zjazdów, zawodów sportowych i konkursów, produkcja filmów, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
publikowanie tekstów i książek, informacje o wypoczynku,
usługi związane z organizacją wypoczynku i leczenia uzdrowiskowego, organizowanie wystaw z kulturą lub edukacja,
poradnictwo zawodowe medyczne, pośrednictwo w zakresie edukacji i/lub kształcenia medycznego, 42 usługi prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony
zdrowia, 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy lub zachowania, zdrowia,
badania, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacje
lecznicze, protetyka stomatologiczna i ortodoncja, usługi
w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych,
prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów rehabilitacji
zdrowotnej, placówki opieki medycznej bez hospitalizacji,
placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, kliniki lecznicze, usługi medyczne, usługi położnicze, pomoc medyczna
i ratownictwo medyczne, porady w zakresie farmakologii,
porady psychologiczne, rehabilitacja dla osób maltretowanych, usługi telemedyczne, usługi badań i konsultacji medycznych, medyczna opieka pielęgniarska, usługi optyczne,
usługi w zakresie: domy dla rekonwalescentów i starców,
hospicja, aromaterapia, usługi banku krwi, chiropraktyka,
chirurgia plastyczna, dentystyka, stomatologia, fizjoterapia,
fizykoterapia, salony fryzjerskie, implantacja włosów, łaźnie
publiczne i tureckie, manicure, masaż, salony piękności, usługi w zakresie solariów, wypożyczanie urządzeń sanitarnych
i solariów.
(210) 519895
(220) 2020 10 23
(731) KOCHANOWSKA ANNA, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) AMilios
(510), (511) 41 badania edukacyjne, budowanie zespołu
(edukacja), doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji,
doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń,
doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub
szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], edukacja,
edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie], edukacja zawodowa, edukacyjne usługi doradcze, kształcenie ustawiczne,
kształcenie uzupełniające [pomaturalne], kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyższych, kursy samoświadomości
[szkolenia], kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie
rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie badań
i rozwoju, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, kursy szkoleniowe związane
z obsługą klienta, kursy w zakresie rozwoju osobistego, nauczanie, medyczne usługi edukacyjne, nauczanie w dziedzinie medycyny, nauczanie w zakresie zdrowia, nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, nauczanie w zakresie pielęgna-
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cji urody, nauczanie w zakresie ziołolecznictwa, organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja
seminariów, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja sympozjów
dotyczących edukacji, organizacja szkoleń, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie
zajęć, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących
szkoleń, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych,
organizowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie seminariów, organizowanie warsztatów, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie wykładów, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie
zajęć dydaktycznych, prowadzenie konferencji edukacyjnych,
prowadzenie kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych,
prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie seminariów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie zajęć, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, prowadzenie zajęć dotyczących redukcji wagi, prowadzenie zajęć
dotyczących kontrolowania wagi, seminaria edukacyjne,
skomputeryzowane szkolenia, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych
związanych z dietą, świadczenie usług edukacyjnych dotyczących biologii, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, szkolenia edukacyjne, szkolenia
i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia personelu,
szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia z prezentacji żywności, szkolenie w zakresie
diety [nie medyczne], szkolenie w zakresie zdrowia i wellness,
szkolenie w zakresie ziołolecznictwa, szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], trening osobisty [szkolenie], trening
rozwoju osobistego, usługi edukacji medycznej, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne
i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia, usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usługi
szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, usługi szkolenia personelu, usługi trenerskie, usługi w zakresie edukacji dietetycznej,
usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], usługi w zakresie szkolenia i kształcenia
zawodowego, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty
w celach szkoleniowych, 44 badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, doradztwo
dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo w zakresie leczenia farmakologicznego, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez
lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, informacja
medyczna, kliniki medyczne, organizowanie leczenia medycznego, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, po-
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radnictwo medyczne związane ze stresem, poradnictwo
w zakresie zdrowia publicznego, prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie badań medycznych, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, psychiatria, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług
medycznych, udzielanie informacji medycznej, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej,
udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków,
udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi,
udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała,
udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny,
usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów,
usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze
dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi informacji
medycznej, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej,
usługi lekarskie, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi medyczne w zakresie oceny stanu
zdrowia, usługi opieki medycznej, usługi paramedyczne, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi
opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], usługi
pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi psychiatryczne, usługi spa medycznych, usługi w zakresie
badań lekarskich, usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie patologii, usługi w zakresie patologii
związane z leczeniem osób, usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, wykonywanie badań medycznych, zapewnianie leczenia medycznego, przygotowywanie
i wydawanie lekarstw, porady w zakresie farmakologii, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji
dotyczących przygotowywania i wydawania leków, udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące
farmaceutyków, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
produktów biofarmaceutycznych, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem internetu, związane
z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, wydawanie
środków farmaceutycznych, analiza zachowania do celów
medycznych, badania psychologiczne, badanie osobowości
do celów psychologicznych, badanie osobowości [usługi
w zakresie zdrowia psychicznego], doradztwo psychologiczne, doradztwo związane z psychologią integralną, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, leczenie psychologiczne, leczenie uzależnienia od narkotyków, leczenie
pacjentów uzależnionych od narkotyków, leczenie w zakresie
kontroli wagi ciała, leczenie pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, opieka medyczna i analizy
związane z leczeniem pacjenta, usługi badań medycznych
związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, terapia zajęciowa i rehabilitacja, terapia w zakresie rzucenia palenia, terapia mowy i słuchu, terapia ciepłem [medyczna], poradnictwo związane z terapią zajęciową, opieka psychologiczna,
poradnictwo psychologiczne, porady psychologiczne, przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych, przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, przygotowywanie profili psychologicznych, przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych,
psychoterapia, psychoterapia holistyczna, sporządzanie raportów psychologicznych, terapia psychologiczna dla małych dzieci, testy psychiatryczne, udzielanie informacji doty-
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czących modyfikacji zachowania, udzielanie informacji z zakresu psychologii, usługi doradcze dotyczące zachowania
ludzkiego, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie
sportu, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi
psychoterapeutyczne, usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie oceny osobowości [usługi
w zakresie zdrowia psychicznego], usługi w zakresie oceny
psychologicznej, usługi w zakresie psychologii pracy, usługi
w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, usługi
w zakresie testów psychologicznych, zapewnianie leczenia
psychologicznego, usługi diagnozy psychologicznej, przeprowadzanie testów psychologicznych.
(210) 519898
(220) 2020 10 23
(731) ANDRZEJEWSKI ROBERT, Jarocin
(540) (znak słowny)
(540) Marola
(510), (511) 24 zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw
sztucznych.
519899
(220) 2020 10 24
EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) (znak słowny)
(540) GINGER
(510), (511) 5 produkty higieniczne do celów medycznych,
pieluchy jednorazowe, pieluchy papierowe, pieluchy wykonane z celulozy, pieluchy dla dorosłych, pieluchomajtki
dziecięce, środki sanitarne do celów medycznych, opatrunki
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory.
(210)
(731)

519909
(220) 2020 10 23
TIME FOR WAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Time for Nails

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne.
519911
(220) 2020 10 23
SPAŁA ADAM FABRYKA PORCELANY AS ĆMIELÓW,
Ćmielów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZMARAGDOWA PORCELANA ĆMIELÓW 1804

(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 6 rzeźby z metalu, 19 rzeźby niemetalowe,
21 rzeźby porcelanowe, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, porcelana, filiżanki.
519915
(220) 2020 10 23
GENACTIV TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PROGEN
(510), (511) 5 balsamy do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, oleje lecznicze, zioła lecznicze,
preparaty z mikroelementami dla ludzi, leki wzmacniające,
herbaty z ziół do celów medycznych, preparaty weterynaryjne, dodatki do pasz do celów leczniczych, suplementy
mineralne do żywności, 31 dodatki do pasz nie do celów
leczniczych, 42 badania w dziedzinie kosmetyki.
(210)
(731)

519942
(220) 2020 10 26
SMF TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smf
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny wydmuchowe, maszyny do pakowania, maszyny do pakowania w kartony, narzędzia do pakowania [maszyny], urządzenia do pakowania [maszyny], podajniki, podajniki [części maszyn], podajniki do maszyn, butelki (urządzenia do korkowania -), urządzenia do korkowania
butelek, formierki ciśnieniowe, formy [części maszyn], formy
do odlewania produktów z tworzyw sztucznych [części maszyn], formy do odlewania ciśnieniowego [części maszyn],
formy wtryskowe, maszyny do formowania, maszyny do formowania materiałów termoplastycznych, maszyny i urządzenia do formowania pojemników z tworzyw sztucznych,
wydmuchiwarki butelek PET, wydmuchiwarki butelek PP, stawiacze butelek, przenośniki i systemy transport opakowań,
transportery powietrzne, transportery płytkowe, transportery rolkowe, transportery taśmowe, linie butelkujące do pakowania mleka, inne maszyny pracujące w linii rozlewniczej, tunele parowe, wywrotnice preform - dumpery, nalewarki grawitacyjne i wagowe, maszyny rozlewnicze, etykieciarki, maszyny do produkcji maseczek, matryce wydmuchowe do butelek PET, 40 cięcie metalu, cięcie stali, spawanie, obróbka
powierzchni metalowych poprzez szlifowanie dokładne
i polerowanie ścierne, szlifowanie, szlifowanie powierzchni,
frezowanie, antykorozyjna obróbka części metalowych, obróbka części metalowych w celu zapobiegania korozji przy
wykorzystaniu cynkowania ogniowego i procesów powlekania proszkowego, obróbka [kształtowanie] metalu, obróbka
materiałów wiązką laserową, obróbka metali, obróbka metalu [emaliowanie], obróbka metalu [kształtowanie], obróbka
[obróbka mechaniczna] metalu, obróbka powierzchni metalowych poprzez polerowanie ścierne, obróbka powierzchni
metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, toczenie, 42 projektowanie opakowań na rzecz osób
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trzecich, projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, projektowanie opakowań, projektowanie butelek
z tworzyw sztucznych, projektowanie opakowań z tworzyw
sztucznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

519979
(220) 2020 10 26
SZYMAŃSKI MARCIN 4 VALUES, Prądnik Korzkiewski
(znak słowno-graficzny)
SPORT ADVENTURE ŁOWCY PRZYGÓD

(531)

29.01.13, 27.05.01, 06.01.01, 06.01.02, 06.01.04, 17.05.21,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.12
(510), (511) 39 organizacja wycieczek, organizacja wycieczek turystycznych, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem,
organizowanie i przeprowadzanie wypraw do dżungli
i na safari, organizowanie i przeprowadzanie wypraw kajakiem, organizowanie transportu, organizowanie transportu wakacyjnego, organizowanie wycieczek autokarowych,
organizowanie wycieczek jednodniowych, organizowanie
wycieczek z przewodnikiem, organizowanie wycieczek zagranicznych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem miasta, udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi
świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie
turystyczne, 41 administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane
z kajakarstwem, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wędrówkami górskimi, kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, obozy
sportowe, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja imprez sportowych, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie
zawodów sportowych, prowadzenie zajęć poprawiających
kondycję fizyczną, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych
z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem,
szkolenia sportowe, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, udzielanie informacji związanych ze sportem, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
sportowe, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję,
usługi rozrywkowe.
519993
(220) 2020 10 26
WERBANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT48/2020

(540) WegAna

(531) 05.11.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 nasiona, grzybnie, cebulki i kłącza kwiatowe,
sadzonki, krzewy, drzewa, nasiona roślin uprawnych, nasiona kwiatów, nasiona traw, byliny, drzewka i krzewy ozdobne, drzewka i krzewy owocowe, darń, torf, kora, 35 usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej,
stacjonarnej oraz wysyłkowej, w oparciu o katalog oraz korespondencyjnie lub przy użyciu sieci informatycznej: nasion
roślin uprawnych, kwiatów i traw, cebulek kwiatowych i bylin, drzewek i krzewów ozdobnych i owocowych, podłoży
do hodowli roślin, ziemi, darni, kory, produktów chemicznych przeznaczonych do stosowania w rolnictwie, nawozów
sztucznych i naturalnych, maszyn rolniczych, urządzeń i akcesoriów stosowanych w rolnictwie, narzędzi ogrodniczych,
reklama za pomocą Internetu, oferowanie w mediach produktów dla handlu hurtowego i detalicznego, reklama korespondencyjna, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów, w tym
ulotki, plakaty, prospekty w celach reklamowych, marketing usług, 41 usługi edukacyjne, organizowanie konferencji,
szkoleń seminariów i wystaw.
(210)
(731)
(540)
(540)

520101
(220) 2020 10 29
MALITKA KONRAD, Ostrówiec
(znak słowno-graficzny)
Bio Vit&Min’s

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11
(510), (511) 1 suplementy chemiczne wykorzystywane
do produkcji witamin, stabilizatory do witamin, witaminy
do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku
w produkcji żywności, 5 suplementy żywnościowe, suplementy odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety dla zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, preparaty zawierające witaminę K, suplementy diety
składające się z witamin, suplementy do celów medycznych,
dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze, suplementy do celów niemedycznych na bazie
witamin, składników mineralnych, mikroelementów, artykuły spożywcze dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane
w substancje odżywcze do celów niemedycznych na bazie
witamin, składników mineralnych, mikroelementów, suplementy witaminowe, suplementy mineralne, suplementy witaminowo-mineralne, żywność związana ze specjalną dietą
do celów medycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, napoje lecznicze, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, dietetyczne napoje do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, tabletki wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy diety, leki, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego.

Nr ZT48/2020
(210)
(731)
(540)
(540)
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520242
(220) 2020 10 30
FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(znak słowno-graficzny)
NATURA ORGANICA PIJALNIA ZIÓŁ

(210) 520247
(220) 2020 10 30
(731) DESCOURS ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BURTNIK
(510), (511) 25 odzież.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 30 herbaty, napoje na bazie herbaty, kawa,
kawa nie palona, kawa nienaturalna, substytuty kawy,
miód: wielokwiatowy, ze spadzi iglastej, gryczany, lipowy,
przyprawy, zielenina jako przyprawy, aromaty inne niż oleje
esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
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520261
(220) 2020 11 02
GONCIARZ SŁAWOMIR, Dąbrowica
(znak słowno-graficzny)
MEDISPORT

(531) 02.01.23, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

492327, 492328, 492329, 492330, 492331, 516456, 517295, 517296, 518976, 518999, 519121, 519212, 519254,
519457, 519517, 519817, 519871, 520101

2

492327, 492328, 492329, 492330, 492331

3

510231, 512718, 515213, 516323, 516703, 517627, 517628, 517629, 517797, 517924, 517925, 517926, 518282,
518428, 518704, 518976, 518999, 519164, 519457, 519470, 519517, 519876, 519881, 519886

4

518407, 518448, 518449, 518450, 518559, 518704, 519121, 519466, 519470

5

510231, 512157, 516047, 516050, 516054, 516116, 516323, 516703, 516977, 516997, 517627, 517629, 517647,
517831, 517956, 517958, 517961, 517962, 517966, 517967, 517968, 518224, 518282, 518428, 518481, 518483,
518503, 518505, 519150, 519151, 519178, 519181, 519212, 519282, 519353, 519426, 519457, 519517, 519530,
519817, 519871, 519892, 519899, 519915, 520101

6

492327, 492328, 492329, 492330, 492331, 515924, 515974, 518626, 518753, 518754, 518921, 519814, 519911

7

502472, 516414, 518407, 519262, 519942

8

492327, 492328, 492329, 492330, 492331, 517212, 519735

9

502472, 514856, 515974, 516047, 516050, 516054, 516116, 517041, 517212, 517353, 517355, 517445, 517486,
517490, 517509, 517558, 517559, 517585, 517915, 518068, 518284, 518307, 518967, 519124, 519127, 519155,
519814, 519866, 519868

10

510231, 514305, 515213, 516047, 516050, 516054, 517041, 517588, 517661, 519178, 519181

11

516896, 516899, 516902, 516905, 516906, 518626, 518913, 518914, 518921, 518992, 519262, 519358, 519669,
519814

12

517241, 518631, 518994

14

517212, 518596, 518661, 519124

15

517212

16

508601, 509195, 513319, 513933, 515357, 515924, 517212, 517485, 517915, 518068, 518340, 518347, 519042,
519124, 519214, 519345, 519581, 519811

17

492327, 492328, 492329, 492330, 492331, 519457

18

514330, 517641, 518144, 519298, 519803, 519811

19

492327, 492328, 492329, 492330, 492331, 512272, 515924, 515974, 517567, 517742, 517989, 518329, 518383,
518687, 519194, 519262, 519457, 519587, 519911

20

492327, 492328, 492329, 492330, 492331, 517212, 517742, 518011, 519143, 519457, 519746

21

515213, 518976, 518999, 519457, 519466, 519674, 519676, 519911

22

492327, 492328, 492329, 492330, 492331, 518588, 518663, 519751

24

519811, 519898

25

480291, 510995, 514518, 517212, 517562, 517566, 517641, 517797, 517915, 518144, 518392, 518662, 518960,
518981, 519074, 519119, 519124, 519127, 519155, 519298, 519319, 519670, 519671, 519674, 519676, 519803,
519811, 519835, 520247

26

518596

27

517562

28

472169, 480291, 516710, 517212, 517353, 517915, 518011, 519174, 519811

29

513124, 514759, 515300, 516703, 516948, 517433, 517455, 517504, 518311, 518588, 518663, 518682, 518686,
518688, 518721, 518748, 518749, 518782, 518785, 518789, 518791, 518792, 518919, 519143, 519470, 519553,
519751, 519826, 519827, 519866, 519868

30

509195, 517504, 517956, 517958, 517961, 517962, 517966, 517967, 517968, 518226, 518311, 518795, 518919,
519197, 519470, 519546, 519547, 519553, 519751, 519801, 519866, 519868, 520242
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1

2

31

516977, 516997, 517455, 517742, 518311, 518588, 518663, 518682, 519066, 519254, 519262, 519751, 519915,
519993

32

516898, 516901, 517212, 517421, 517768, 517771, 517772, 517773, 518230, 518259, 518261, 518262, 518311,
518345, 518602, 518798, 519553, 519674, 519676

33

509994, 509995, 517212, 518762, 518765, 518766, 519531, 519674, 519676, 519742, 519760, 519763

34

516703, 517212, 517689, 519037, 519084

35

472169, 492327, 492328, 492329, 492330, 492331, 502472, 503379, 508601, 508605, 509995, 510231, 510995,
512416, 512718, 512730, 512731, 513933, 514236, 514518, 515213, 515300, 515357, 515463, 515613, 515924,
515972, 516047, 516050, 516054, 516471, 516703, 516710, 516895, 516897, 516900, 516907, 517190, 517192,
517212, 517353, 517433, 517455, 517490, 517504, 517509, 517558, 517559, 517566, 517585, 517587, 517627,
517629, 517641, 517652, 517689, 517893, 517896, 517897, 517915, 517930, 517956, 517958, 517961, 517962,
517966, 517967, 517968, 517970, 517989, 518011, 518144, 518221, 518329, 518347, 518353, 518363, 518383,
518407, 518506, 518522, 518588, 518596, 518663, 518682, 518687, 518729, 518814, 518919, 518960, 518976,
518981, 518982, 518983, 518984, 518985, 518986, 518999, 519119, 519124, 519127, 519178, 519181, 519182,
519213, 519214, 519282, 519324, 519483, 519502, 519509, 519515, 519516, 519546, 519555, 519556, 519557,
519558, 519572, 519581, 519693, 519702, 519735, 519737, 519738, 519739, 519751, 519759, 519761, 519811,
519866, 519868, 519893, 519993

36

510995, 512272, 512730, 512731, 513933, 515357, 515463, 516047, 516050, 516054, 516471, 517212, 517775,
517989, 518363, 518427, 518522, 518588, 518663, 518982, 518983, 518984, 518985, 518986, 519031, 519556,
519759, 519761

37

510504, 510995, 512272, 513766, 515613, 515972, 515974, 516323, 516414, 517176, 517490, 517558, 517970,
517989, 518363, 518603, 518626, 518982, 518983, 518984, 518985, 518986, 518994, 519047, 519050, 519194,
519416, 519483, 519532, 519759, 519761, 519814

38

508601, 516471, 517212, 517490, 517509, 517558, 517585, 517915, 518284, 519213, 519214, 519581, 519811

39

510995, 513319, 517163, 517176, 517212, 517924, 517925, 517926, 518588, 518663, 518982, 518983, 518984,
518985, 518986, 519124, 519212, 519254, 519282, 519416, 519483, 519518, 519543, 519737, 519738, 519739,
519751, 519759, 519761, 519979

40

513766, 515300, 516903, 517212, 517353, 517355, 517455, 517568, 517627, 517628, 517629, 518588, 518663,
518682, 519674, 519676, 519751, 519942

41

480291, 508601, 508605, 512272, 512416, 512718, 512730, 512731, 513933, 515357, 515463, 515613, 515972,
516047, 516050, 516054, 516471, 516710, 517163, 517212, 517445, 517490, 517558, 517585, 517893, 517896,
517897, 517915, 517924, 517925, 517926, 517930, 517985, 518261, 518262, 518311, 518329, 518340, 518347,
518363, 518383, 518506, 518729, 518982, 518983, 518984, 518985, 518986, 519124, 519182, 519213, 519282,
519324, 519411, 519518, 519557, 519558, 519581, 519737, 519738, 519739, 519759, 519761, 519769, 519776,
519811, 519893, 519895, 519979, 519993

42

502472, 512272, 512416, 514455, 515613, 515972, 516047, 516050, 516054, 516471, 516710, 516948, 517190,
517192, 517490, 517509, 517558, 517585, 517915, 517924, 517925, 517926, 518284, 518363, 518729, 518982,
518983, 518984, 518985, 518986, 519124, 519532, 519572, 519893, 519915, 519942

43

503379, 508601, 509195, 516710, 517163, 517956, 517958, 517961, 517962, 517966, 517967, 517968, 518226,
518227, 518230, 518261, 518262, 518311, 518353, 518367, 518476, 518919, 519214, 519483, 519547, 519674,
519676, 519737, 519738, 519739, 519759, 519761, 519839, 519866, 519868, 520242

44

508601, 512272, 512718, 513836, 515463, 516047, 516050, 516054, 517212, 517353, 517355, 517578, 517930,
518068, 518428, 518588, 518663, 519224, 519254, 519416, 519544, 519737, 519738, 519739, 519751, 519768,
519892, 519893, 519895, 519909, 520261

45

516471, 517212, 518427, 519124, 519653, 519657, 519863

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

2020 GWIAZDA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
4D GRUPA
4D GRUPA
4Dach
4hands RTU liquid
A Abbaye Oubliée
AHG
Ai
AIR VORTEX
AKADEMIA PIWA AMBER THE BEER ACADEMY
AKADEMIA PIWA THE BEER ACADEMY
Al METRO VERA PIZZA ITALIANA
AMBER BROWARNY
AMilios
ANALITYKA
AnterSystem
Antiseptus Plus
Antiseptus
APARTAMENT PERŁOWY
Apartamenty Central Park Wrocław
Apogado
arena design
AT
ATEGA
AURORA COMPANY
AVICON
Badylarz KWIATY CIĘTE W EUFORII
Bakoma AVE VEGE ANANASOWY
Bakoma AVE VEGE Deser SMAK CZEKOLADA
Bakoma AVE VEGE Deser
SMAK SŁONY KARMEL
Bakoma AVE VEGE MANGO
Bakoma AVE VEGE O SMAKU
CZEKOLADOWYM OWSIANY
Bakoma AVE VEGE O SMAKU
NATURALNYM RYŻOWY
Bakoma AVE VEGE O SMAKU
WANILIOWYM OWSIANY
BARIATRIC
BaYLa
BAZ TRAILER
BelViso Masaż
BESKID RESORT
BEYCO
Białystok

518814
515613
515972
515974
519517
518345
510231
519074
516414
518262
518261
519547
518259
519895
518340
513766
518505
518503
519839
518522
519657
517893
518626
518603
519194
502472
519066
518748
518785

Bio Vit&Min’s
BOGNA SKIN
boxfox
BRD KRAJOWE CENTRUM
BURTNIK
BUSINESS FUNDS Pożyczki dla biznesu
CARAVANS SALON
CATALYST AUTORYZOWANY DORADCA
cedja
CENTRUM OKULARÓW PROGRESYWNYCH
Charlie’s Pie Shop PIE & GO
CHLEB & SER OD HOCHLAND
CHOCO NERO
Cichy-Zasada
Clipmaker
COFFEE TASTES better WITH FRIENDS
cyk pyk
CZYSTY BANK
-dermin
DIAM’OR
DOMATOR
DRIVE SHOP Kup online. Odbierz w sklepie.
Drosed Holding
Drosed Holding
DUERO BLACHODACHÓWKA
DUUUŻE PUZZLE
ekoCo
Ekogroszek GÓRNIK
Ekogroszek MAŁY GÓRNIK
Emek
ENDURIN
EPCONSTRUCTION GRUPA EPK
EQUS
ETHER PREMIUM FULL FLAVOR CARDS
SINCE 2001 SUNSHINE STATE CALIFORNIA
Fabryka Dźwięku
FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY
FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY
FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY
FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY
FANCY FASHION
Ferik
FIORI
flow BY PRIMO
flow BY PRIMO

520101
517797
513319
515463
520247
517775
517897
512731
519353
517355
518919
517504
519866
518984
517509
503379
519031
518729
519881
518661
517768
517587
518588
518663
518754
472169
518976
517295
517296
519801
519817
519532
518307

518749
518782
518791
518792
518789
517647
518981
518994
519544
518476
517641
519124

517689
519182
517956
517958
517961
517962
518662
512157
519164
516906
516907

Nr ZT48/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

FLOW
FLOW
FLUKAR
FREE DEVELOPMENT
FREESTYLE WEAR COLLECTION
g’power
GA-Georgia
Galaxy Home
Gastro OFF
GCZ
GC-Z
GC-Z
GIGANTOZAUR GRA
GIGANTOZAUR
Gili gili
GINGER
GKS ROZBARK BYTOM 1946
GLASTICK
Glow Up Shop
Golden Sun
Greenline
GREENPUNKT
Grupa Cichy-Zasada
Grupa Familijna
Grupa Familijna
Grupa Familijna
GRUPA psb MARKET BUDOWLANY
GRUPA psb MARKET BUDOWLANY
GRUPA PSB MARKET BUDOWLANY
GRZANE Dolce Fiore TRADYCYJNE
GT TaxAGroup
gut mood
gut night
HAIR ATELIER WŁOS ROZSĄDKU
HAZELNOOT
HEMP CARE
HI-Hawaii
hilfitec
HM 1754
hotel TEATR
HuMusmin
HYPERON
ICONIX
IDEALNY WZROK
IKOLA
IN-Indiana
ISS YACHTS
Jak pokochałam GANGSTERA
JAK TU ŁADNIE jaktuladnie.com
Julinek Park B&B
Julinek park rozrywki
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2

1

2

516895
516896
519121
518363
519319
517241
492330
514236
518227
518982
518985
518986
517486
517485
516710
519899
519411
519886
519470
514518
519457
519254
518983
517966
517967
517968
519509
519515
519516
519742
515357
519150
519151
519768
519868
516703
492331
517041
518921
508601
516456
517831
514305
517578
519262
492329
518284
517445
517163
519738
519739

Julinek
JUST BECK
K The K BARCELONA
Kams
KANASTÉ
KANKA
Karkonoski LAGER
KEYA
keya
KITIKO
KORABEN
Krzysztof Penderecki
KS-Kansas
KY-Kentucky
LabMed Diagnostyczne Laboratorium
Medyczne
Lekarz Okien serwis regulacje sprzedaż
lifetea ANTIOXIDANT
Liposovit
LIS
logobox
LOVLIBUTIK
LR LILO RICCO
Łączy nas biznes
M ARLU
M MYTEK
M
M
MACCHIA
MALAMUT
MAMMA MIA
Marola
MASŁO Z MASELNICY 82%
maxmodels.pl
MEDISPORT
MEM CANDLES CANDLES FULL OF MEMORIES
mila GO
mila PROFESSIONAL AKADEMIA ROZWOJU
mila PROFESSIONAL
miód pitny KRYNICKI 1547
MIRAMANI
mn Wydawnictwo Małe Nakłady
MOLDAWSKA WINNICA
MOLDAWSKA WINNICA
MOON YACHT
MOVE TV
moya express
mukka
MUUĆKA Izerska
MUUĆKA Karkonoska
Muzyczny Alfabet

519737
517588
518704
518392
514759
519827
517421
519759
519761
519546
519426
517212
492327
492328
519892
519047
518798
519871
519763
517661
518960
519119
516471
519671
517490
517559
519670
518687
518347
519214
519898
519143
517585
520261
519466
517925
517924
517926
509994
518766
519776
518762
518765
518631
519213
519483
518011
519197
518795
519581
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT48/2020

1

2

1

2

MY MAGIC ESSENCE Made for health & beauty
mynanu
MYTEK
NATURA ORGANICA PIJALNIA ZIÓŁ
NATURA WOOD solidnie z drewna
NETSU
NEW CONNECT AUTORYZOWANY DORADCA
NIOSKA ProLiv
NIOSKA ProLong
NUTRI MIND
OCH! MISTRZ
OCH!MISTRZ
OCHO Ośrodki Chirurgii Oka prof. Zagórskiego
OCHO
Olewnik jedzenie ma znaczenie
Opcja natura
Opcja natura.
OPERATOR PROFIT GRUPA ZAKUPOWA
OPERATOR UBEZPIECZENIA
O-SHOP.COM
OSIEDLE ZIELNA
OSM KANKA
OTWARTE SERCA ZACIŚNIĘTE PIĘŚCI
Pamags
PASAŻ
P-BEAUTY
PENTAGON TRADE
Petlove
PFHBiPM #DziękujemyŻePijecieMleko
PitneMiody.pl Premium Quality
PIWiOŚ
PL HALAL SYSTEM PL INTERNATIONAL HALAL
PLANT lover
PŁASKA PLUS
POGOTOWIE POŻAROWE
POLO PIZZA
Power Profit Energia słoneczna dla każdego
PRIMO
PRIMO
PRIMO
PRIMO
PRIMO
PRIMO
proactive MED
Profizorka
PROGEN
PROJEKT BASKET KATOWICE
PROJEKT BASKET POLSKA
PROSTANDS
PS PATRONUS Kancelaria Prawna
Pulofen przeziębienie i zatoki

512718
518596
517558
520242
517742
519358
512730
516997
516977
518353
518682
517455
516047
516054
517433
517628
517629
519555
519556
517353
517989
519826
480291
517567
517652
518428
519212
514330
518221
509995
517176
516948
518999
518753
519050
518226
517970
516897
516898
516899
516900
516901
516902
519893
518992
519915
519558
519557
519814
519863
518483

Pulofen
PUREFLO
PUREFLO
PUREO health
Q-PRIM SUPREME
R DOMOWE PERLE
R DOMOWE z Górnego Ślaska
R DOMOWE z KUFLA
RB RESBUILD
REAL KNIVES
REKONSTRUKCJA CYFROWA TVP
RELAX
REVEN
Rimini TRATTORIA OD 1996 R.
RK NIEDZIAŁEK
Roldrob
rollo zahir masala
ROVICKY Designer
RÓŻOWE OKULARY
Sambor
SBP Szczera brudna prawda
SEDAXIN
SEOSEM 24 WE REACH CONVERSION PEAKS
SEOSEM24 Łukasz Wudyka
SiG Up
SKIP GROUP
Sklep Życia
SKOCZEK SPADOCHRONOWY
SŁUŻB OCHRONY
Slim CAMELIA
SMAKOWITA
smartwash by ISTOBAL
smf
SMOGO
SMOOTH Ads STUDIO
Smrek
Smrek
Smrek
SOCIAL ELITE Dawid Bagiński
SPORT ADVENTURE ŁOWCY PRZYGÓD
Star Heelz
SZMARAGDOWA PORCELANA ĆMIELÓW 1804
Szprytki
SZTORM GRUPA
T TuttoMed FARMACJA
TAKE A LOOK SALON OPTYCZNY
takie zdrowe
TANI OPAŁ WĘGLOMAT
TEA TREE
THE HOUSE OF FISH BEST FISH IN TOWN
Time for Nails

518481
516903
516905
518224
519587
517772
517771
517773
510504
519735
517915
519042
519037
518230
510995
519751
509195
519803
513836
518602
517566
516116
517190
517192
515924
519416
519282
517985
519084
519553
514856
519942
519155
519572
518686
518688
518721
512416
519979
519835
519911
515300
519518
519181
518967
518506
518407
516323
519693
519909

Nr ZT48/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

tonWood
Tower Acu
Tower Grand
Training Zone
TUBĄDZIN DESIGN AWARDS
TUBĄDZIN DESIGN DAYS
Tublu!
Tuttomed
TWOJE HOBBY
V&K Distribution
Vadusé DERMATOLOGIE
VIP DELIKATESY www.vipdelikatesy.pl
VV KLAVER
W GEORYT WITKOWSKI KRZYSZTOF
W WINKOLEKCJA specjaliści od wina
WARSAW JUMPING
Watra Ledger
WegAna
WEŹŻE KRAFTA
weźże krafta
WĘGIEL KAMIENNY DO KOTŁÓW
Z PODAJNIKIEM EKOGROSZEK 26 Mj/kg
WĘGIEL KAMIENNY DO KOTŁÓW
Z PODAJNIKIEM EKOGROSZEK 28 Mj/kg

2

519746
518913
518914
517930
518383
518329
519174
519178
519345
517562
519876
513124
519702
512272
519502
513933
514455
519993
519674
519676
518448
518449
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2

WĘGIEL KAMIENNY DO PIECÓW
STAŁOPALNYCH WĘGIEL ORZECH 26 Mj/kg

518559

WĘGIEL KAMIENNY DO PIECÓW
STAŁOPALNYCH WĘGIEL ORZECH 28 MJ/kg

518450

WIDETA

518367

WIELKIE RZECZY .com

517568

WINDYKACJA-DETEKTYW
GRUPA BIZ PARTNERS

518427

WINNICA RAJSKA

519531

WINO TARGI POLSKICH WIN I WINNIC

517896

WITKACY

519760

WOJAN

519811

Wood You Light

519669

WORLD DENTAL

519224

WU&S WAKE UP & SQUAT

519298

XALGIN

519530

YASNE

515213

YONELLE FORTEFUSION

518282

ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT

518311

ZŁOTY BANK

519324

ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO
POZNAŃ 196-22 RADIO TAXI
SUPER TAXI 61 196-22

519543

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.
1080786
1507467
1529659
1559436
1559457
1559479
1559486
1559551

1559579
1559602
1559624

Dominari (2020 09 30)
20, 22, 24, 35, 39
MUSIC (2019 11 25, 2019 06 05)
29
fit + alles, was du brauchst (2020 10 21)
CFE: 24.17.05, 26.11.02, 27.05.10,
35, 41
29.01.12
ABOUT BODY (2020 05 26)
CFE: 27.05.22
3
SERNES (2020 07 06)
CFE: 27.05.01
25
MOLISI (2020 09 10)
CFE: 27.05.17
11
CARGOJET (2020 09 23)
39
sportmaster PRO (2020 08 27, 2020 03 25)
CFE: 02.01.23, 04.05.03,
16, 18, 25, 28, 35
26.03.04, 26.04.02,
29.01.12
BRIGHTMARK (2020 09 29,
4, 37, 39, 40
2020 03 31)
Radioguide (2019 10 04, 2019 04 11)
CFE: 29.01.05
9
LOLC imagine the possibilities (2019 12 10)
CFE: 26.04.09, 27.05.03, 29.01.13
36

1559654
1559684
1559688
1559739
1559760
1559870
1559940
1559984
1560001
1560025
1560172

STENTOFON (2020 08 18)
9
sj (2020 08 28)
CFE: 27.05.17, 29.01.04
6
Baessge (2020 09 02)
CFE: 03.07.16, 04.05.15, 27.05.01
25
ZOB (2020 08 13)
CFE: 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
7
Crazy Mo (2019 10 21, 2019 09 25)
CFE: 01.15.15, 27.05.02, 29.01.13
3
SF SAULES FABRIKA (2020 07 08, 2020 05 07)
CFE: 01.03.02, 27.05.09
3
REIMAGINE WASTE (2020 09 29, 4, 37, 39, 40
2020 03 31)
NTU TERMINATOR (2020 07 07)
CFE: 25.07.07, 26.04.02, 27.05.04
6, 11
Biomin (2020 04 30, 2019 11 05)
CFE: 27.05.17, 29.01.03
1, 5, 31, 35
Idemio (2020 09 09, 2020 08 13)
5
S Shouder (2020 07 31)
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 28.19.00, 29.01.01
11

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1560001

3

1559436,

1559760,

4

1559579,

1559940

5

1560001,

1560025
1559984

1559870

6

1559684,

7

1559739

9

1559602,

1559654

11

1559479,

1559984,

1560172

16

1559551

18

1559551

20

1080786

22

1080786

24

1080786

25

1559457,

1559551,

1559688

28

1559551

29

1507467

31

1560001

35

1080786,

1529659,

1559551,

1560001

1559579,

1559940

36

1559624

37

1559579,

1559940

39

1080786,

1559486,

40

1559579,

1559940

41

1529659

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.
506923
512005
512053
512054
513726
512271
511815
507774
505105
500580
511521
509964

509968

509970

509971

510106
512829
508494
513419

CREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 03 23
5, 31, 35
nano-care AG
2020 09 01
1
Telecom Italia S.p.A.
2020 08 31
42
Telecom Italia S.p.A.
2020 08 31
42
JOGO - ŁÓDZKA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA
2020 09 15
30
Lornamead Group Limited
2020 09 15
3
PIEKARSKA MONIKA
2020 09 25
42
MIEJSKI KLUB SPORTOWY STAR
STARACHOWICE
2020 09 15
41
DISNEY ENTERPRISES, INC.
2020 09 29
35
AGROTECNOLOGIAS NATURALES S.L.
2020 09 29
1, 20, 31, 35
Woolworth GmbH
2020 09 30
14
Vifor (International)
AG (Vifor (International) Ltd.)
(Vifor (International) Inc.)
2020 09 30
3, 5, 10, 35, 41, 44
Vifor (International)
AG (Vifor (International) Ltd.)
(Vifor (International) Inc.)
2020 09 30
3, 5, 10, 35, 41, 44
Vifor (International)
AG (Vifor (International) Ltd.)
(Vifor (International) Inc.)
2020 09 30
3, 5, 10, 35, 41, 44
Vifor (International)
AG (Vifor (International) Ltd.)
(Vifor (International) Inc.)
2020 09 30
3, 5, 10, 35, 41, 44
Aveda Corporation
2020 09 30
3
23andMe, Inc.
2020 09 30
9, 35, 44
MIRCO VISCONTI S.P.A.
2020 10 01
14
O2 Worldwide Limited
2020 10 01
41, 43

513403
508749
511534
513565
510094
513990
513991
513992
513641
514049
513734
514640
517015
515043
514093
514999
514890
514988
513057
515676
516138

O2 Worldwide Limited
2020 10 01
41, 43
Waalfin Holding S.A.
2020 10 01
25, 35
DISTILLERIE TESSENDIER et fils SAS
2020 10 01
32, 35
EG Retail B.V.
2020 10 01
9, 35, 36, 37
JDP DRAPAŁA & PARTNERS
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 10 01
35, 41, 45
INOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 10 07
35, 36
INOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 10 07
36
INOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 10 07
35
BGP Products Operations GmbH
2020 10 06
5
Antiseptica Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH
2020 10 13
5
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 10 19
30
Energy Beverages LLC
2020 10 27
5, 25, 41
STRZĘPEK GRZEGORZ HYDROBLOKADA
GRZEGORZ STRZĘPEK
2020 11 02
17
IMPERIAL S.p.A.
2020 11 03
14, 18, 25
HERO AG
2020 11 03
5, 29, 31
VKR Holding A/S
2020 11 02
6, 19, 37
Maturity Holding GmbH
2020 11 05
41, 42
VKR HOLDING A/S
2020 11 06
6, 19, 37
E.M. Group Holding AG
2020 11 03
7, 35
Novartis AG
2020 11 12
5
PESZKO SŁAWOMIR
2020 11 04
33

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1534623
1516866
1530459

Salling Group A/S
2020 09 29
Warner Bros. Entertainment Inc.
2020 09 29
Woolworth GmbH
2020 10 01

1536828
29, 30
1536751
30
25

SOFAR SWISS SA
2020 10 05
SOFAR SWISS SA
2020 10 05

3, 5
3, 5

