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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE  
ZNAKACH  TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją  
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego  
lub znaku słowno-graficznego

(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń

(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny 

(554) – znak przestrzenny

(555) – znak holograficzny

(556) – znak dźwiękowy 

(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów 

(559) – inny 

(571) – opis znaku

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy 
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL
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ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 469303 (220) 2017 03 23
(731) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Szkoły z empatią
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe, muzyka, 16 karty 
pracy, 35 dystrybucja materiałów i gadżetów reklamowych 
oraz próbek i materiałów z naniesionym logo, w szczegól-
ności koszulek, notesów, długopisów, kubków i filiżanek, 
smyczy do wieszania telefonów, zewnętrznych pamięci USB, 
36 usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla 
dzieci potrzebujących, organizacja zbiórek charytatywnych, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi charytatywne, 
mianowicie usługi finansowe, 41 rozrywka, sport, produkcja 
edukacyjnych filmów telewizyjnych, usługi sprawozdawcze 
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

(210) 469305 (220) 2017 03 23
(731) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Szkoła Empatii
(510), (511) 9 09: interfejsy komputerowe, muzyka, 16 karty 
pracy, 35 dystrybucja materiałów i gadżetów reklamowych 
oraz próbek i materiałów z naniesionym logo, w szczegól-
ności koszulek, notesów, długopisów, kubków i filiżanek, 
smyczy do wieszania telefonów, zewnętrznych pamięci USB, 
36 usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla 
dzieci potrzebujących, organizacja zbiórek charytatywnych, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi charytatywne, 
mianowicie usługi finansowe, 41 rozrywka, sport, produkcja 
edukacyjnych filmów telewizyjnych, usługi sprawozdawcze 
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

(210) 469314 (220) 2017 03 23
(731) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Szkoły Empatii
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe, muzyka, 16 karty 
pracy, 35 dystrybucja materiałów i gadżetów reklamowych 
oraz próbek i materiałów z naniesionym logo, w szczegól-
ności koszulek, notesów, długopisów, kubków i filiżanek, 
smyczy do wieszania telefonów, zewnętrznych pamięci USB, 
36 usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla 
dzieci potrzebujących, organizacja zbiórek charytatywnych, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi charytatywne, 
mianowicie usługi finansowe, 41 rozrywka, sport, produkcja 
edukacyjnych filmów telewizyjnych, usługi sprawozdawcze 
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

(210) 469315 (220) 2017 03 23
(731) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) Szkoła z empatią
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe, muzyka, 16 karty 
pracy, 35 dystrybucja materiałów i gadżetów reklamowych 
oraz próbek i materiałów z naniesionym logo, w szczegól-
ności koszulek, notesów, długopisów, kubków i filiżanek, 
smyczy do wieszania telefonów, zewnętrznych pamięci USB, 
36 usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla 
dzieci potrzebujących, organizacja zbiórek charytatywnych, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi charytatywne, 
mianowicie usługi finansowe, 41 rozrywka, sport, produkcja 
edukacyjnych filmów telewizyjnych, usługi sprawozdawcze 
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

(210) 469316 (220) 2017 03 23
(731) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Indeks Empatii
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe, muzyka, 16 karty 
pracy, 35 dystrybucja materiałów i gadżetów reklamowych 
oraz próbek i materiałów z naniesionym logo, w szczegól-
ności koszulek, notesów, długopisów, kubków i filiżanek, 
smyczy do wieszania telefonów, zewnętrznych pamięci USB, 
36 usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla 
dzieci potrzebujących, organizacja zbiórek charytatywnych, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi charytatywne, 
mianowicie usługi finansowe, 41 rozrywka, sport, produkcja 
edukacyjnych filmów telewizyjnych, usługi sprawozdawcze 
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

(210) 469317 (220) 2017 03 23
(731) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Szkolny Indeks Empatii
(510), (511) 9  interfejsy komputerowe, muzyka, 16 karty 
pracy, 35 dystrybucja materiałów i gadżetów reklamowych 
oraz próbek i materiałów z naniesionym logo, w szczegól-
ności koszulek, notesów, długopisów, kubków i filiżanek, 
smyczy do wieszania telefonów, zewnętrznych pamięci USB, 
36 usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla 
dzieci potrzebujących, organizacja zbiórek charytatywnych, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi charytatywne, 
mianowicie usługi finansowe, 41  rozrywka, sport, usługi kon-
sultacyjne i informacyjne w zakresie edukacji.

(210) 492336 (220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AZ-Arizona
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, 
maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt nieme-
talowych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty 
do gwintów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty 
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anaerobowe, pasta z cyną, topniki, pasty poślizgowe do PCV, 
kleje do PCV, płyn czyszczący do PCV, lepik, kleje montażo-
we, kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farb 
i lakierów, 2 powłoki ochronne do wykańczania mebli, po-
włoki ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe 
do kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, do drewna i barwiące 
impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, po-
włoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne 
na podłogi, 6 zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty 
do lutowania miękkiego, lut twardy, 8 czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesiel-
skie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do ta-
petowania, 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, raj-
berki ząbkowane, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy 
miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziom-
nice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur miedzianych, 
czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw sztucznych, ry-
siki, obcęgi do glazury, młotki do glazury, otwornice do gla-
zury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, 
fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica siliko-
nem, zdzierak do fug, paca do spoinowania płytek, zgarnia-
cze 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 styropia-
nowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace 
z okładziną z gąbki, z kauczuki, z filcu, z gumy, pace z tarką, 
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzina-
mi, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle 
fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowa-
nie, 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 prze-
znaczeniu budowlanym, folie metalowe izolacyjne, folie 
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, 
papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budownic-
twie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, ta-
śmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, 
medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien 
i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, taśmy malarskie, 
taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, taśmy 
malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy pianko-
we do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane 
przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucznego 
do stosowania w pracach budowlanych, tynki do izolacji 
akustycznej i cieplnej, taśmy uszczelniające, folie izolacyjne, 
folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w bu-
downictwie, węże ogrodnicze do podlewania, uszczelki 
okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki 
niemetalowe do węży, membrany uszczelniające bimetalo-
we, 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 zbrojące-
go, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach bu-
dowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane 
do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z two-
rzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gip-
sowo-kartonowych, taśmy z tworzyw sztucznych, z two-
rzyw naturalnych lub mieszanych do zastosowań budowla-

nych, 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 akryla-
nów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlo-
wej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapien-
nych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabez-
pieczające teren stosowane w budownictwie, taśmy łącze-
niowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe 
do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amor-
tyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyj-
ne, 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 sufito-
wych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy 
do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych 
i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompo-
zytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z two-
rzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane 
w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, 
z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, 
strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym 
o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne 
dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stoso-
wane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z two-
rzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlo-
rokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyci-
szające 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 nie-
metalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe nie-
metalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrz-
nych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne, 
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyro-
by 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, niemetalo-
we budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe 
podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla 
budownictwa, listwy niemetalowe, masy bitumiczne, grunt 
bitumiczny, masy powłokowe, panele prefabrykowanych 
ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac bu-
dowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpa-
chlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gła-
dzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle 
dekarskie, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gip-
sowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipso-
wo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips 
szpachlowy, kątownice budowlane niemetalowe, kątownice 
nastawne niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania 
przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami bu-
dowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, fo-
lie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura 
budowlana, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ognio-
chronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, 
tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszyno-
we, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylo-
we, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaiko-
we, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikono-
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we, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elemen-
ty niemetalowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stoso-
wane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, 
płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, pły-
ty 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 sufito-
we, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, 
masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-
-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki an-
tykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien 
i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw be-
tonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, cegły, 
pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane stosowane 
w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, 
cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki 
wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komór-
kowe, bloczki Ytong, płytki szamotowe, płytki kominkowe, 
nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowe-
go, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, sty-
ropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian funda-
mentowy, styropian wodoodporny, siatki zbrojeniowe z włó-
kien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, 
listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu 
i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki napraw-
czo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, profile sufi-
towe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe nieme-
talowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątow-
niki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemeta-
lowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do docie-
pleń, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa 
wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny kar-
piówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, 
dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowa-
nia 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 od-
wodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki pla-
stikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki 
ochronne przeciw owadom niemetalowe, membrany bitu-
mowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki 
ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, 
siatki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemeta-
lowe oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt 
styropianowych, łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilo-
tyny, przyssawki do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dy-
stansowe, osłony telewizyjne niemetalowe, kołki do termo-
izolacji, kołnierze do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 
35 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje 
importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynko-
we, badanie rynku, marketing, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sie-
ci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie tar-
gów w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tek-
stów reklamowych, zapewnianie platform internetowych 
dla nabywców i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, doradztwo w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, 
sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z nastę-
pującymi 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 siliko-
nu, fugi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, 

środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terako-
ty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do ka-
mieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt ce-
mentowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych, kleje 
do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineral-
nej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, 
zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze 
kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do grunto-
wania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cemen-
towych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt 
z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki 
hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne 
jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa 
epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, bejce, 
lakiery, impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki 
do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby we-
wnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofo-
bowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, 
farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, la-
kierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pig-
menty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki czysz-
czące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny 
szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny 
i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zapra-
wy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy 
do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, wę-
giel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, pod-
pałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary 
samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalo-
we materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyj-
ne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny alumi-
niowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, meta-
lowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity 
metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalo-
wa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, 
pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, 
drut naciągowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe do kon-
strukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, 
gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla bu-
downictwa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, na-
sady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny 
metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety 
transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie 
nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe metalo-
we, 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, kątow-
niki do profili ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile 
metalowe do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do do-
ciepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe 
metalowe, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, 
klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalo-
we, rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowania metalo-
we, rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane me-
talowe, koziołki remontowe metalowe i aluminiowe, prze-
dłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe meta-
lowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian 
metalowe, taśmy stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, 
profile metalowe, profile aluminiowe, rynny metalowe, pręt, 
ramy zbrojące i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalo-
we konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogni-
wa łańcucha, zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki meta-
lowe, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, 
kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łącz-
niki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łą-
czeniowe metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hut-
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nicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe 
do okien, siatki rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe me-
talowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy 
i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemni-
ki metalowe do przechowywania drobnego sprzętu bu-
dowlanego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym 
lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako 
części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, dia-
menty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, dru-
karki 3D, elektrody urządzeń spawających, frezarki, generato-
ry prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, 
zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne 
i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, miesza-
cze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie 
mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elek-
trycznych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektrycz-
ne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urzą-
dzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agregaty 
malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłoko-
we, piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneuma-
tyczne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej i pian-
ki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety 
tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pi-
stolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechanicz-
ne, pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - 
narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót 
ziemnych, maszyny do smołowania, spawarki łukowe i elek-
tryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lutownice oporowe, 
lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki 
do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mecha-
niczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce 
drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia 
i wyciągania, betoniarki, 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 su-
chej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wyrzynar-
ki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzy-
narki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, minipilarki 
tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, 
pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki 
ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia wielofunk-
cyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcu-
chowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do bla-
chy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, 
szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulato-
rowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki 
do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, frezarki, 
szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze prze-
mysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze 
proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wió-
rów elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, pod-
nośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hy-
drauliczne, wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, pro-
stowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kom-
presory 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, za-
wory, filtry, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, 
agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy 
elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania 
robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym 

do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie 
elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne 
i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory, 
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalino-
we i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń 
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręcz-
ne, 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, uchwy-
ty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ścier-
nice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, fre-
zy, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe 
plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przezna-
czeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śru-
by, podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewo-
dów, 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 nasado-
wych 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, ze-
stawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze oczkowe 
odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie 
odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastawne, ze-
staw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uni-
wersalne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx 
na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sześcio-
kątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw 
nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otwo-
rem, 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 dwu-
stronnie otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krót-
kie, klucze trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klu-
cze hydrauliczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastaw-
ne, 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 pier-
ścieniowe do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy 
klinów do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, 
wkrętaki z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrę-
taków, wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce 
wydłużone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce 
do izolacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce 
uniwersalne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce 
zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczyp-
ce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy, 
szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, 
obcinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginar-
ki proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny 
do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołożeniowe, 
dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurka-
cze do skór, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suw-
miarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kąto-
mierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe, 
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, 
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szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, pozio-
mice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płasz-
czyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor lasero-
wy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwela-
tory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery in-
spekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta płaskie do drewna, 
dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeź-
biarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi 
ręczne, ostrza do zdzieraków, ostrza do strugów, ściski stolar-
skie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe 
C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, roz-
pieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu 
futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, kom-
plet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszywa-
cze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mecha-
niczne 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 tra-
pezowym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezo-
we-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże 
specjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do ta-
pet z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem okrą-
głym, noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, no-
życe, nożyczki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, 
nożyce proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce 
proste wyciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielo-
funkcyjne, noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolar-
skie, obcęgi montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, 
ostrza ręczne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety do pom-
powania, 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 nie-
rdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwor-
nice do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu 
z wolframem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do beto-
nu, 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 zesta-
wach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki 
do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki 
do ostrzenia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, zaci-
ski do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, 
wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze 
o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, 
poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety 
malarskie, skrobaczki, skrobaki malarskie, grabie, szpadle, ło-
paty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia 
do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropia-
nu, 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, wkrę-
taki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końców-
ki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac 
elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młot-
ki gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy 
pilników, uchwyty z przyssawką gwintowniki, narzynki, wier-
tarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, 
stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, 
zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, 
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, 
wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, 
przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzon-
ki 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, przy-
rządy do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartono-
wych, 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 płatni-
ce, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-karto-
nowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki ucioso-
we z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, 
piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty i zestawy klu-
czy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinają-
ce w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prę-
tów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki 
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, 
grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek 
do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, 
zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motycz-
ki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogro-
dowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wy-
cinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły 
ręczne do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do meta-
lu, 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-kartono-
wych, 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 przeno-
szenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, 
kleszcze do osadzania kołków w płytach gipsowo-kartono-
wych, 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 wydmuchiwa-
nia zwiercin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pier-
ścienie, kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, za-
wleczki, krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha da-
chówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 
alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, 
bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczel-
ności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wę-
żowe, rurki do wagi wężowej, przewody elektryczne, prze-
dłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia po-
miarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, 
włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd 
elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy 
włączników elektrycznych, diody do podświetlania, ściem-
niacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki 
do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony 
do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfi-
kowane, pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, 
zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza 
elektryczne, odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice 
ochronne, szelki bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwie-
szeniu, przyłbice spawalnicze, kombinezony ochronne, oku-
lary ochronne, gaśnice, przedłużacze i rozgałęziacze elek-
tryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, 
prostowniki, okulary przeciwsłoneczne, kamizelki ostrze-
gawcze odblaskowe, próbniki elektryczne, tablice informa-
cyjne podświetlane, odzież ochronna malarska, kamizelki 
odblaskowe, kaski ochronne, nauszniki ochronne, okulary 
i gogle ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpyło-
we, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, przedłuża-
cze elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabnia-
cze, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki haloge-
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nowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, 
lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane ze staty-
wem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lampy bu-
dowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urządzenia 
chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewania, 
bojlery, instalacje i grzejniki centralnego ogrzewania, apara-
tura i urządzenia chłodnicze, wymienniki ciepła, instalacje 
do dystrybucji wody, armatura, przewody i urządzenia bez-
pieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, kabiny natrysko-
we, kanały kominowe, urządzenia i instalacje klimatyzacji, 
miski WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze, krany, lampy 
oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrze-
wacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wenty-
lacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła, 
zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille 
i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka 
do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transpor-
towe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transporto-
wych, 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, ba-
gażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze 
monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki 
tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holowni-
cze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klino-
we, pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpa-
ki, 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 ma-
larskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapni-
kiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjal-
ne z kuwetą do malowania narożników, do malowania kra-
wędzi, 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 rącz-
ką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wa-
łek 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 pędz-
li malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, 
folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw 
sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izola-
cyjny, taśmy przylepne do użytku w budownictwie, taśmy 
samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylep-
ne i samoprzylepna nie do użytku domowego, medyczne-
go lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, ta-
śmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pako-
we, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie 
o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wy-
ciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy su-
chej zabudowie, worki z tworzywa sztucznego do stosowa-
nia w pracach budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, 
tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, ta-
śmy uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie 
izolacyjne, folie ochronne, plandeki ochronne z tworzyw 
sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budow-
nictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne 
przeciw owadom, uszczelki okienne w rolce i cięte, pojemni-
ki na odpady, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki 
łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrz-

nych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalo-
we, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki 
do instalacji płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wspor-
niki niemetalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, 
bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe ele-
menty konstrukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, młotki 
murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki bla-
charskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalowe, ruszto-
wania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalo-
we, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe 
płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończenio-
we elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyj-
ne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończe-
niowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i po-
włoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, 
listwy do przycinania tapet, szczotki do tapetowania, rolki 
dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowa-
nia, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, kreda 
traserska, sznur murarski, żyłka murarska, filc dla budownic-
twa, materiały wiążące do produkcji brykietów, masy bitu-
miczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty 
do drewna, ochronne i barwiące, membrany izolacyjne 
do celów budowlanych, panele prefabrykowanych ścianek 
działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje 
do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łą-
czenia płyt niemetalowych dla budownictwa, masy szpa-
chlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe go-
towe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, 
pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie 
kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząb-
kowane, czerpaki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnie-
nia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dys-
persyjne, masy - szpachle dekarskie, preparaty do renowacji 
dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji 
dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gip-
sowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipso-
wo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips 
szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy mierni-
cze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, ką-
townice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, 
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, 
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi 
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczel-
niacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, 
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, ze-
stawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut 
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty 
do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie 
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z two-
rzywa 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, ta-
śmy i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych 
i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty 
z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pa-
sty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, 
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wyko-
nywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wi-
skozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, 
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w ma-
sie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipso-
wo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, 
taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe 
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gip-
sowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, ta-
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śmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy 
przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy 
z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z oło-
wiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie 
z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie bu-
dowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura bu-
dowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach, 
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki 
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrz-
ne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki ze-
wnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki 
zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki 
zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy nieme-
talowe, 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 stosowa-
ne w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty 
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gip-
sowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty bu-
dowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty 
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodo-
odporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o pod-
wyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, 
płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelnia-
jące, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy 
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipso-
wo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalo-
we dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek cera-
micznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie 
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stoso-
wane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych 
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, 
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, 
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub 
bawełnianym wiskozowym do użytku w budownictwie, ta-
śmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy nie-
metalowe 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 gla-
zury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazur-
niczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica 
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, 
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mo-
cowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony 
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, ze-
stawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajber-
ka zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze 
tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skro-
baki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki do-
czołowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, 
płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne 
na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury komino-
we i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki ochron-
ne na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, po-
włoki ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokau-
czukowe, 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 sztucz-
nych, 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 komór-
kowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, 
nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowe-
go, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, sty-
ropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian funda-
mentowy, styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka 
podtynkowa, kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, li-
stwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu 
i siatki, kleje montażowe, kleje uszczelniające, szpachle po-
wierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpa-
chle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, 
multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylew-
ki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, 
posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipso-
wo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, profile 
sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe nie-
metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, ką-
towniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile nie-
metalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe 
do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefa-
brykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, 
gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty 
bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gli-
niana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć 
dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny da-
chowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki ryn-
nowe, 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 niemetalo-
we, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki 
drewniane, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tape-
towania, tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy 
drewniane, płyty, deski podesty tarasowe, domki altany, wia-
ty, markizy, maty, osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, 
parasole, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, meble ta-
rasowe, budy, karmiki, drzwi wejściowe drewniane, drzwi 
gospodarcze drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżni-
ce, opaski maskujące, okna z PCV, okna drewniane, okna da-
chowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrz-
ne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe 
plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki niemetalo-
we, skrzynki drewniane, szczotki, szczotki czyszczące do rur 
o różnych średnicach, wkłady do pojemnika, worki próżnio-
we, 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 od-
pady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych 
i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra z rolkami, skrzynki plasti-
kowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tek-
stylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokry-
wy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki i miotły przemysło-
we, 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 ma-
larskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy elektryczne, rzepy, 
sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki do celów gospodar-



Nr  ZT40/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 13

czych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy transportowe, ta-
śmy mocujące stosowane w transporcie, podkładki filcowe, 
złączki niemetalowe, obuwie ochronne, czapki ochronne, 
gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety.

(210) 492338 (220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DE-Delaware
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, ma-
skowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalo-
wych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobo-
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 lakie-
rów, 2 powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki 
ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe 
do kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, do drewna i barwiące 
impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, powło-
ki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne 
na podłogi, 6 zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty 
do lutowania miękkiego, lut twardy, 8 czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, 
szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapeto-
wania, szpachle do tapetowania, sznurki treserskie, sznurki 
treserskie z kredą, sznur murarski, żyłka murarska, mieszadła 
budowlane, mieszadła ręczne, kielnie murarskie, kielnie kąto-
we do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbko-
wane, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, 
suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice wod-
ne, łaty murarskie, obcinarki do rur miedzianych, czyściki 
do miedzi, nożyce do rur z tworzyw sztucznych, rysiki, obcę-
gi do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus 
pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, 
młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak 
do fug, paca do spoinowania płytek, zgarniacze wody, osło-
ny rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, 
zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą raj-
berka zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze 
tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skro-
baki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki do-
czołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace 
styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną 
z gąbki, z kauczuki, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykła-
dziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fu-
gowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, 
szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowanie, szpachle 
ząbkowane do kleju, multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe 
do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicer-
skie, 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 samoprzylep-
ne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzy-
lepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowe-
go, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalo-
we 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 zabu-
dowie, worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pra-
cach budowlanych, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, 
taśmy uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy 

izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrod-
nicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączni-
ki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, mem-
brany uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne 
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczel-
niające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, 
nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papie-
rowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztuczne-
go używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku 
winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z two-
rzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych 
do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy z two-
rzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych 
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropyle-
nowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przezna-
czone do wykonywania prac budowlanych, taśmy z celulozy, 
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowla-
nych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania 
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, 
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrze-
gawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownic-
twie, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy 
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczel-
niająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, ta-
śmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające 
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plasti-
kową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekar-
skie, 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 budownic-
twa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt 
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materia-
łów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i ta-
śmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych 
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozy-
towych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstyl-
nymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozo-
wym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochron-
ne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne sto-
sowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe 
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powło-
ki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące 
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włók-
na szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe 
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze 
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 nie-
metalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe nie-
metalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrz-
nych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne, 
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyro-
by dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, 
dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity nie-
metalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla 
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, 
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalo-
we elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowla-
ne elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokry-
cia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, 
listwy niemetalowe, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, 
masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działo-
wych, 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-wa-
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pienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-karto-
nowych, 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 budowla-
ne w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana, 
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki 
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrz-
ne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki ze-
wnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki ze-
wnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemeta-
lowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w bu-
downictwie, 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 uszczel-
niające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, 
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty sty-
ropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury ko-
minowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalo-
we, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z two-
rzyw sztucznych, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty drew-
niane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, moski-
tiery 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 goto-
wa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian 
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodood-
porny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzysty-
wane 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 ościeżnico-
wych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, na-
rożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty 
zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitu-
miczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumicz-
ne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, 
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dacho-
wych, 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 napraw-
cze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw 
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniają-
ce, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do da-
chów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do ce-
lów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz wor-
ków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych, 
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki 
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony te-
lewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze 
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35 telemarketing, 
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-ekspor-
towe, 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 han-
dlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, 
zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprze-
dawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, do-
radztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowa-
dzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów interneto-
wych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, 
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, im-
pregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, 
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje ter-
motopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, 
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do re-
nowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klin-
kieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gip-
sowo-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, uszczel-
niacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipso-
wych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowa-
nia płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do grun-
towania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskład-
nikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki 
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tu-
bach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty 
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty 
barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe 
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkła-
dowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpoża-
rowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury 
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszal-
nika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowa-
ne w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do pole-
rowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczysz-
czania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki 
samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzew-
ne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetlenio-
wy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, 
oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszla-
chetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, meta-
lowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny 
metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do kon-
strukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji 
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, bel-
ki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty me-
talowe 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, kon-
strukcje metalowe dla budownictwa, kratownice metalowe, 
łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia 
metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice 
metalowe, palety transportowe metalowe, pierścienie meta-
lowe, pierścienie nagwintowane, złączki metalowe, płyty 
podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, 
pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągo-
we metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalo-
we, łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian i ościeżnico-
we metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, narożniki 
aluminiowe, profile metalowe do dociepleń, narożniki z siat-
ką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, 
listwy podtynkowe metalowe, siatka tynkarska, siatka zbroją-
ca do dociepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne, rolety ze-
wnętrzne metalowe, rurociągi metalowe, rury metalowe, 
rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłuża-
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cze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe 
i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy 
ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy meta-
lowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i za-
mknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, 
rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące i wzmacniające kon-
strukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, 
linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasu-
wy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki 
rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, 
wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne 
metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki meta-
lowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, 
akcesoria metalowe do okien, siatki rolno-leśne metalowe, 
siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, 
drut metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędzio-
we metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania 
drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o na-
pędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wier-
tarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cię-
cia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do ob-
róbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, 
frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbi-
ny hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiar-
ki elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, 
łożyska, mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, mło-
ty o napędzie mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urzą-
dzeń elektrycznych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki 
elektryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i za-
praw, urządzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, 
agregaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pom-
py tłokowe, piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety 
pneumatyczne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniają-
cej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, 
pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety 
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podno-
śniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki ma-
szyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, 
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, spa-
warki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lu-
townice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lu-
townicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elek-
tryczne, świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki 
mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie 
do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, prze-
cinarki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, mło-
towiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, mło-
ty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, 
wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki aku-
mulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, 
wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe 
do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wy-
rzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, 
wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, mi-
nipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elek-
tryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatoro-
we, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia 
wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, 
piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne noży-
ce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki 
oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyj-
ne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, 
szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, 
frezarki, szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurza-
cze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądo-
twórcze proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odcią-
gi wiórów elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, 

podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki 
hydrauliczne, wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, pro-
stowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kom-
presory 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, za-
wory, filtry, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, 
agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy 
elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania 
robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym 
do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie 
elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne 
i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory, 
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalino-
we i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń 
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręcz-
ne, 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, uchwy-
ty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ścierni-
ce i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy, 
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe pla-
stikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznacze-
niu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, 
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów, 
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylo-
nowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, ima-
dła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw 
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasado-
wych 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, ze-
stawy 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 uniwersal-
ne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce, 
końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na na-
sadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, ze-
staw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw 
nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasa-
dek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe, 
klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sze-
ściokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uni-
wersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie 
otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krótkie, klucze 
trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrau-
liczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, klucze 
hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur na-
stawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, 
kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusar-
skie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolar-
skie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzuto-
we, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, 
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe 
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów 
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkręta-
ki z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, 
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wy-
dłużone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce 
do izolacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce 
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uniwersalne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce 
zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczyp-
ce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy, 
szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, ob-
cinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki 
proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny 
do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołożeniowe, 
dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurka-
cze do skór, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suw-
miarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kąto-
mierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe, 
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, 
szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, pozio-
mice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płasz-
czyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor lasero-
wy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwela-
tory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery in-
spekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta płaskie do drewna, 
dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeź-
biarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi 
ręczne, ostrza do zdzieraków, ostrza do strugów, ściski stolar-
skie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe 
C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, roz-
pieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu 
futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, kom-
plet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszywa-
cze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mecha-
niczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa do spawania opa-
larką, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki do rur mie-
dzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezo-
wym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-za-
pas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże spe-
cjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet 
z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem okrągłym, 
noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, no-
życzki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce 
proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wy-
ciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne, 
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi 
montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręcz-
ne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety do pompowania, 
zestawy lakiernicze, piły ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki 
uciosowe, strugi, narzędzia ręczne do szlifowania, świdry 
jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze 
do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, 
wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice 
do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu z wol-
framem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu, 
kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mo-
cujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, młot-
ki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły grzbietnice, piły 
do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zesta-
wach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki 
do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrze-
nia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski 
do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wier-
tła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze 
o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, 
poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety 
malarskie, skrobaczki, skrobaki malarskie, grabie, szpadle, ło-
paty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia 
do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropia-
nu, 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, wkrę-

taki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końców-
ki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac 
elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki 
gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy 
pilników, uchwyty z przyssawką gwintowniki, narzynki, wier-
tarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, 
stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, 
zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, 
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, 
wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, 
przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki 
do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzo-
nek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, sku-
wacze, 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 płatni-
ce, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-karto-
nowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki ucioso-
we z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, 
piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty i zestawy klu-
czy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinają-
ce w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prę-
tów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki 
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, 
grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek 
do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, 
zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motycz-
ki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodo-
we, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wyci-
nania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręcz-
ne 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 grzbietni-
ce, 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 gip-
sowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadza-
nia kołków w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzę-
dzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas bu-
dowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki 
do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory 
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwier-
cin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, 
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki, 
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, in-
stalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, alarmy, alarmy 
antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, bezpieczniki, 
czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji 
gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki 
do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze elek-
tryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, ga-
śnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki 
elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycz-
nych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników 
elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakiet-
ki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakiet-
ki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników, 
kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki 
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewo-
dów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, 
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki 
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bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice 
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, ga-
śnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samo-
chodowe, 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 lakierni-
cze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne 
ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświe-
tleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, 
oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - ha-
logeny, lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy bu-
dowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świe-
tlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pie-
ców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki 
centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, 
wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, 
przewody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, 
grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia 
i instalacje klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły 
grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe, 
płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny 
łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia 
w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetle-
niowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki sa-
mochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elek-
tryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, 
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, 
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samo-
chodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do prze-
wożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, reje-
stratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bez-
pieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe, 
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, na-
kładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, fil-
try olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, 
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry po-
wietrza, 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 ma-
larskie, wałki malarskie z rączką, wałki malarskie specjalne 
do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malar-
skie: kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski: 
kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórza-
ne, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malar-
skich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania 
narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, ze-
stawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy 
malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: ku-
weta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malar-
skie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zesta-
wy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zesta-
wy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malar-
skie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, 
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wał-
ków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalo-
we izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użyt-
ku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w bu-
downictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użyt-
ku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczel-
niające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, 
niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjali-
styczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, 

taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe 
stosowane przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucz-
nego do stosowania w pracach budowlanych, worki na od-
pady, worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, 
taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, pły-
ny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki 
ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna 
do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podle-
wania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki okienne 
w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały 
budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w for-
mie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych 
i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, siat-
ki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe, 
szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, nie-
metalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, 
młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalo-
we, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki 
niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, nie-
metalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wy-
kończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy 
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, 
okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy nie-
metalowe, listwy do przycinania tapet, szczotki do tapeto-
wania, 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, im-
pregnaty do drewna, ochronne i barwiące, membrany izola-
cyjne do celów budowlanych, panele prefabrykowanych 
ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje 
do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łą-
czenia płyt niemetalowych dla budownictwa, masy szpa-
chlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe go-
towe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, 
pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie 
kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząb-
kowane, czerpaki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnie-
nia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dys-
persyjne, masy - szpachle dekarskie, preparaty do renowacji 
dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji 
dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gip-
sowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipso-
wo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips 
szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy mierni-
cze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, ką-
townice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, 
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, 
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi 
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczel-
niacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, 
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, ze-
stawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut 
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lu-
towania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie 
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzy-
wa 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, ta-
śmy i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych 
i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty 
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z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pa-
sty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, 
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wyko-
nywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wi-
skozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, 
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w ma-
sie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipso-
wo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, 
taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe 
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gip-
sowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, ta-
śmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy 
przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy 
z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z oło-
wiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie 
z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie bu-
dowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura bu-
dowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach, 
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki 
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrz-
ne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki ze-
wnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki ze-
wnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemeta-
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 stosowa-
ne w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty 
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gip-
sowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty bu-
dowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty 
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodo-
odporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o pod-
wyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, 
płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelnia-
jące, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy 
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipso-
wo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalo-
we dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek cera-
micznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie 
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stoso-
wane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych 
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, 
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, 
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub 
bawełnianym wiskozowym do użytku w budownictwie, ta-
śmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy nie-
metalowe 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 gla-
zury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazur-
niczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica 
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, 
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mo-
cowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony 
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, ze-
stawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka 
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubo-

we, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-
-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczoło-
we, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty 
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na da-
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 chlorokauczuko-
we, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropia-
nowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace 
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, 
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzina-
mi, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki 
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające 
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty 
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, 
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, 
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pu-
staki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ce-
glane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mine-
ralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, za-
prawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasado-
wy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styro-
pian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa, 
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile 
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje 
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe, 
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie 
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, 
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wy-
równawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksy-
dowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, 
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalo-
we, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile 
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili 
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do do-
ciepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafo-
nia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, 
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rol-
ce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z po-
liwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany da-
chowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynno-
we spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, ko-
lanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki 
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnie-
niowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka 
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku 
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw 
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblo-
we, 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 ze-
wnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastiko-
we 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, zbior-
niki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zra-
szacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, 
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopo-
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we do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra 
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segre-
gatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składa-
ne, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki 
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy 
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewnia-
ne do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwin-
tem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbko-
wych 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 ro-
boczych, skarpety.

(210) 492344 (220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MA-Massachusetts
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, ma-
skowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalo-
wych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobo-
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 lakie-
rów, 2 powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki 
ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe 
do kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, do drewna i barwiące 
impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, powło-
ki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne 
na podłogi, 6 zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty 
do lutowania miękkiego, lut twardy, 8 czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, 
szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapeto-
wania, szpachle do tapetowania, sznurki treserskie, sznurki 
treserskie z kredą, sznur murarski, żyłka murarska, mieszadła 
budowlane, mieszadła ręczne, kielnie murarskie, kielnie kąto-
we do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbko-
wane, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, 
suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice wod-
ne, łaty murarskie, obcinarki do rur miedzianych, czyściki 
do miedzi, nożyce do rur z tworzyw sztucznych, rysiki, obcę-
gi do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus 
pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, 
młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak 
do fug, paca do spoinowania płytek, zgarniacze wody, osło-
ny rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, 
zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą raj-
berka zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze 
tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skro-
baki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki do-
czołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace 
styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną 
z gąbki, z kauczuki, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykła-
dziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fu-
gowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, 
szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowanie, szpachle 
ząbkowane do kleju, multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe 
do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicer-
skie, 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 samoprzylep-
ne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzy-
lepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowe-
go, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalo-
we 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 zabu-
dowie, worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pra-
cach budowlanych, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, 
taśmy uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy 
izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrod-
nicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączni-
ki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, mem-
brany uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne 
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczel-
niające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, 
nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papie-
rowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztuczne-
go używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku 
winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z two-
rzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych 
do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy z two-
rzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych 
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropyle-
nowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przezna-
czone do wykonywania prac budowlanych, taśmy z celulozy, 
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowla-
nych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania 
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, 
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrze-
gawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownic-
twie, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy 
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczel-
niająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, ta-
śmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające 
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plasti-
kową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekar-
skie, 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 budownic-
twa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt 
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materia-
łów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i ta-
śmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych 
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozy-
towych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstyl-
nymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozo-
wym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochron-
ne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne sto-
sowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe 
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powło-
ki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące 
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włók-
na szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe 
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze 
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 nie-
metalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe nie-
metalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrz-
nych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne, 
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyro-
by dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, 
dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity nie-
metalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla 
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, 
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niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalo-
we elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowla-
ne elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokry-
cia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, 
listwy niemetalowe, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, 
masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działo-
wych, 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-wa-
pienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-karto-
nowych, 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 budowla-
ne w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana, 
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki 
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrz-
ne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki ze-
wnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki ze-
wnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemeta-
lowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w bu-
downictwie, 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 uszczel-
niające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, 
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty sty-
ropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury ko-
minowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalo-
we, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z two-
rzyw sztucznych, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty drew-
niane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, moski-
tiery 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 goto-
wa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian 
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodood-
porny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzysty-
wane 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 ościeżnico-
wych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, na-
rożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty 
zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitu-
miczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumicz-
ne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, 
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dacho-
wych, 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 napraw-
cze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw 
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniają-

ce, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do da-
chów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do ce-
lów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz wor-
ków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych, 
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki 
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony te-
lewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze 
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35 telemarketing, 
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-ekspor-
towe, 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 han-
dlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, 
zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprze-
dawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, do-
radztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowa-
dzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów interneto-
wych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, 
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, im-
pregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, 
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje ter-
motopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, 
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do re-
nowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klin-
kieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gip-
sowo-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, uszczel-
niacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipso-
wych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowa-
nia płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do grun-
towania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskład-
nikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki 
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tu-
bach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty 
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty 
barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe 
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkła-
dowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpoża-
rowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury 
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszal-
nika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowa-
ne w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do pole-
rowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczysz-
czania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki 
samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzew-
ne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetlenio-
wy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, 
oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszla-
chetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, meta-
lowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny 
metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do kon-
strukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji 
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, bel-
ki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty me-
talowe 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, kon-
strukcje metalowe dla budownictwa, kratownice metalowe, 
łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia 
metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice 
metalowe, palety transportowe metalowe, pierścienie meta-
lowe, pierścienie nagwintowane, złączki metalowe, płyty 
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podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, 
pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągo-
we metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalo-
we, łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian i ościeżnico-
we metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, narożniki 
aluminiowe, profile metalowe do dociepleń, narożniki z siat-
ką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, 
listwy podtynkowe metalowe, siatka tynkarska, siatka zbroją-
ca do dociepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne, rolety ze-
wnętrzne metalowe, rurociągi metalowe, rury metalowe, 
rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłuża-
cze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe 
i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy 
ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy meta-
lowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i za-
mknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, 
rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące i wzmacniające kon-
strukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, 
linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasu-
wy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki 
rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, 
wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne 
metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki meta-
lowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, 
akcesoria metalowe do okien, siatki rolno-leśne metalowe, 
siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, 
drut metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędzio-
we metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania 
drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o na-
pędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wier-
tarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cię-
cia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do ob-
róbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, 
frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbi-
ny hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiar-
ki elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, 
łożyska, mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, mło-
ty o napędzie mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urzą-
dzeń elektrycznych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki 
elektryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i za-
praw, urządzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, 
agregaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pom-
py tłokowe, piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety 
pneumatyczne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniają-
cej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, 
pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety 
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podno-
śniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki ma-
szyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, 
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, spa-
warki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lu-
townice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lu-
townicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elek-
tryczne, świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki 
mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie 
do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, prze-
cinarki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, mło-
towiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, mło-
ty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, 
wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki aku-
mulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, 
wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe 
do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wy-
rzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, 
wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, mi-
nipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elek-
tryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatoro-

we, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia 
wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, 
piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne noży-
ce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki 
oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyj-
ne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, 
szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, 
frezarki, szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurza-
cze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądo-
twórcze proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odcią-
gi wiórów elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, 
podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki 
hydrauliczne, wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, pro-
stowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kom-
presory 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, za-
wory, filtry, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, 
agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy 
elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania 
robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym 
do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie 
elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne 
i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory, 
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalino-
we i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń 
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręcz-
ne, 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, uchwy-
ty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ścierni-
ce i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy, 
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe pla-
stikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznacze-
niu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, 
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów, 
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylo-
nowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, ima-
dła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw 
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasado-
wych 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, ze-
stawy 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 uniwersal-
ne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce, 
końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na na-
sadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, ze-
staw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw 
nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasa-
dek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe, 
klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sze-
ściokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uni-
wersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie 
otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krótkie, klucze 
trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrau-
liczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, klucze 
hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur na-
stawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, 
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kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusar-
skie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolar-
skie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzuto-
we, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, 
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe 
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów 
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkręta-
ki z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, 
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wy-
dłużone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce 
do izolacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce 
uniwersalne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce 
zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczyp-
ce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy, 
szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, ob-
cinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki 
proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny 
do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołożeniowe, 
dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurka-
cze do skór, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suw-
miarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kąto-
mierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe, 
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, 
szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, pozio-
mice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płasz-
czyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor lasero-
wy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwela-
tory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery in-
spekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta płaskie do drewna, 
dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeź-
biarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi 
ręczne, ostrza do zdzieraków, ostrza do strugów, ściski stolar-
skie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe 
C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, roz-
pieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu 
futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, kom-
plet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszywa-
cze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mecha-
niczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa do spawania opa-
larką, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki do rur mie-
dzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezo-
wym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-za-
pas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże spe-
cjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet 
z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem okrągłym, 
noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, no-
życzki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce 
proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wy-
ciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne, 
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi 
montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręcz-
ne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety do pompowania, 
zestawy lakiernicze, piły ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki 
uciosowe, strugi, narzędzia ręczne do szlifowania, świdry 
jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze 
do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, 
wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice 
do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu z wol-
framem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu, 
kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mo-
cujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, młot-
ki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły grzbietnice, piły 
do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zesta-
wach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki 
do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrze-
nia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski 
do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wier-

tła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze 
o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, 
poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety 
malarskie, skrobaczki, skrobaki malarskie, grabie, szpadle, ło-
paty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia 
do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropia-
nu, 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, wkrę-
taki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końców-
ki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac 
elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki 
gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy 
pilników, uchwyty z przyssawką gwintowniki, narzynki, wier-
tarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, 
stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, 
zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, 
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, 
wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, 
przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki 
do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzo-
nek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, sku-
wacze, 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 płatni-
ce, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-karto-
nowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki ucioso-
we z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, 
piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty i zestawy klu-
czy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinają-
ce w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prę-
tów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki 
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, 
grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek 
do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, 
zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motycz-
ki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodo-
we, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wyci-
nania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręcz-
ne 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 grzbietni-
ce, 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 gip-
sowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadza-
nia kołków w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzę-
dzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas bu-
dowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki 
do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory 
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwier-
cin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, 
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki, 
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, in-
stalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, alarmy, alarmy 
antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, bezpieczniki, 
czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji 
gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki 
do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze elek-
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tryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, ga-
śnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki 
elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycz-
nych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników 
elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakiet-
ki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakiet-
ki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników, 
kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki 
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewo-
dów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, 
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki 
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice 
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, ga-
śnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samo-
chodowe, 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 lakierni-
cze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne 
ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświe-
tleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, 
oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - ha-
logeny, lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy bu-
dowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świe-
tlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pie-
ców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki 
centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, 
wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, 
przewody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, 
grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia 
i instalacje klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły 
grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe, 
płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny 
łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia 
w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetle-
niowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki sa-
mochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elek-
tryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, 
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, 
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samo-
chodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do prze-
wożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, reje-
stratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bez-
pieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe, 
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, na-
kładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, fil-
try olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, 
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry po-
wietrza, 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 ma-
larskie, wałki malarskie z rączką, wałki malarskie specjalne 
do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malar-
skie: kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski: 
kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórza-
ne, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malar-
skich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania 
narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, ze-
stawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy 
malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: ku-
weta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malar-
skie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zesta-
wy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zesta-
wy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malar-

skie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, 
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wał-
ków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalo-
we izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użyt-
ku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w bu-
downictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użyt-
ku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczel-
niające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, 
niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjali-
styczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, 
taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe 
stosowane przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucz-
nego do stosowania w pracach budowlanych, worki na od-
pady, worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, 
taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, pły-
ny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki 
ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna 
do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podle-
wania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki okienne 
w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały 
budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w for-
mie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych 
i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, siat-
ki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe, 
szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, nie-
metalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, 
młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalo-
we, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki 
niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, nie-
metalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wy-
kończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy 
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, 
okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy nie-
metalowe, listwy do przycinania tapet, szczotki do tapeto-
wania, 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, im-
pregnaty do drewna, ochronne i barwiące, membrany izola-
cyjne do celów budowlanych, panele prefabrykowanych 
ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje 
do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łą-
czenia płyt niemetalowych dla budownictwa, masy szpa-
chlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe go-
towe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, 
pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie 
kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząb-
kowane, czerpaki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnie-
nia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dys-
persyjne, masy - szpachle dekarskie, preparaty do renowacji 
dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji 
dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gip-
sowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipso-
wo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips 
szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy mierni-
cze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, ką-
townice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, 
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, 
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi 
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczel-
niacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, 
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taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, ze-
stawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut 
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lu-
towania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie 
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzy-
wa 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, ta-
śmy i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych 
i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty 
z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pa-
sty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, 
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wyko-
nywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wi-
skozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, 
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w ma-
sie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipso-
wo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, 
taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe 
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gip-
sowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, ta-
śmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy 
przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy 
z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z oło-
wiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie 
z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie bu-
dowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura bu-
dowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach, 
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki 
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrz-
ne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki ze-
wnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki ze-
wnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemeta-
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 stosowa-
ne w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty 
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gip-
sowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty bu-
dowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty 
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodo-
odporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o pod-
wyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, 
płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelnia-
jące, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy 
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipso-
wo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalo-
we dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek cera-
micznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie 
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stoso-
wane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych 
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, 
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, 
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub 
bawełnianym wiskozowym do użytku w budownictwie, ta-
śmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy nie-
metalowe 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 gla-
zury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazur-
niczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica 
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, 
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mo-
cowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony 
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, ze-
stawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka 
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubo-
we, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-
-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczoło-
we, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty 
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na da-
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 chlorokauczuko-
we, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropia-
nowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace 
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, 
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzina-
mi, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki 
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające 
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty 
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, 
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, 
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pu-
staki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ce-
glane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mine-
ralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, za-
prawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasado-
wy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styro-
pian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa, 
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile 
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje 
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe, 
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie 
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, 
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wy-
równawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksy-
dowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, 
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalo-
we, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile 
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili 
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do do-
ciepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafo-
nia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, 
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rol-
ce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z po-
liwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany da-
chowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynno-
we spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, ko-
lanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki 
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnie-
niowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka 
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku 
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw 
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblo-
we, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, 
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy 
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty, 
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty, 
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony 
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki, 
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane, 
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drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna 
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety ze-
wnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastiko-
we 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, zbior-
niki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zra-
szacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, 
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopo-
we do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra 
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segre-
gatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składa-
ne, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki 
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy 
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewnia-
ne do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwin-
tem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbko-
wych 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 ro-
boczych, skarpety.

(210) 492351 (220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OK-Oklahoma
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, ma-
skowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalo-
wych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobo-
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 lakie-
rów, 2 powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki 
ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe 
do kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, do drewna i barwiące 
impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, powło-
ki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne 
na podłogi, 6 zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty 
do lutowania miękkiego, lut twardy, 8 czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, 
szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapeto-
wania, szpachle do tapetowania, sznurki treserskie, sznurki 
treserskie z kredą, sznur murarski, żyłka murarska, mieszadła 
budowlane, mieszadła ręczne, kielnie murarskie, kielnie kąto-
we do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbko-
wane, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, 
suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice wod-
ne, łaty murarskie, obcinarki do rur miedzianych, czyściki 
do miedzi, nożyce do rur z tworzyw sztucznych, rysiki, obcę-
gi do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus 
pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, 
młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak 
do fug, paca do spoinowania płytek, zgarniacze wody, osło-
ny rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, 
zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą raj-
berka zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze 
tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skro-
baki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki do-
czołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace 
styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną 

z gąbki, z kauczuki, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykła-
dziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fu-
gowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, 
szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowanie, szpachle 
ząbkowane do kleju, multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe 
do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicer-
skie, 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 samoprzylep-
ne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzy-
lepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowe-
go, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalo-
we 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 zabu-
dowie, worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pra-
cach budowlanych, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, 
taśmy uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy 
izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrod-
nicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączni-
ki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, mem-
brany uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne 
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczel-
niające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, 
nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papie-
rowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztuczne-
go używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku 
winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z two-
rzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych 
do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy z two-
rzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych 
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropyle-
nowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przezna-
czone do wykonywania prac budowlanych, taśmy z celulozy, 
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowla-
nych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania 
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, 
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrze-
gawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownic-
twie, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy 
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczel-
niająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, ta-
śmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające 
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plasti-
kową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekar-
skie, 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 budownic-
twa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt 
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materia-
łów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i ta-
śmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych 
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozy-
towych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstyl-
nymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozo-
wym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochron-
ne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne sto-
sowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe 
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powło-
ki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące 
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włók-
na szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe 
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do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze 
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 nie-
metalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe nie-
metalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrz-
nych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne, 
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyro-
by dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, 
dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity nie-
metalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla 
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, 
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalo-
we elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowla-
ne elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokry-
cia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, 
listwy niemetalowe, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, 
masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działo-
wych, 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-wa-
pienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-karto-
nowych, 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 budowla-
ne w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana, 
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki 
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrz-
ne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki ze-
wnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki ze-
wnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemeta-
lowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w bu-
downictwie, 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 uszczel-
niające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, 
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty sty-
ropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury ko-
minowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalo-
we, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z two-
rzyw sztucznych, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty drew-
niane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, moski-
tiery 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 goto-
wa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian 
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodood-
porny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzysty-
wane 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 ościeżnico-
wych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, na-
rożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty 

zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitu-
miczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumicz-
ne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, 
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dacho-
wych, 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 napraw-
cze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw 
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniają-
ce, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do da-
chów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do ce-
lów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz wor-
ków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych, 
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki 
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony te-
lewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze 
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35 telemarketing, 
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-ekspor-
towe, 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 han-
dlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, 
zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprze-
dawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, do-
radztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowa-
dzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów interneto-
wych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, 
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, im-
pregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, 
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje ter-
motopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, 
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do re-
nowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klin-
kieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gip-
sowo-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, uszczel-
niacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipso-
wych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowa-
nia płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do grun-
towania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskład-
nikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki 
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tu-
bach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty 
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty 
barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe 
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkła-
dowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpoża-
rowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury 
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszal-
nika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowa-
ne w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do pole-
rowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczysz-
czania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki 
samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzew-
ne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetlenio-
wy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, 
oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszla-
chetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, meta-
lowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny 
metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do kon-
strukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji 
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z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, bel-
ki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty me-
talowe 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, kon-
strukcje metalowe dla budownictwa, kratownice metalowe, 
łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia 
metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice 
metalowe, palety transportowe metalowe, pierścienie meta-
lowe, pierścienie nagwintowane, złączki metalowe, płyty 
podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, 
pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągo-
we metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalo-
we, łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian i ościeżnico-
we metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, narożniki 
aluminiowe, profile metalowe do dociepleń, narożniki z siat-
ką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, 
listwy podtynkowe metalowe, siatka tynkarska, siatka zbroją-
ca do dociepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne, rolety ze-
wnętrzne metalowe, rurociągi metalowe, rury metalowe, 
rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłuża-
cze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe 
i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy 
ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy meta-
lowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i za-
mknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, 
rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące i wzmacniające kon-
strukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, 
linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasu-
wy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki 
rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, 
wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne 
metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki meta-
lowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, 
akcesoria metalowe do okien, siatki rolno-leśne metalowe, 
siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, 
drut metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędzio-
we metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania 
drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o na-
pędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wier-
tarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cię-
cia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do ob-
róbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, 
frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbi-
ny hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiar-
ki elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, 
łożyska, mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, mło-
ty o napędzie mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urzą-
dzeń elektrycznych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki 
elektryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i za-
praw, urządzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, 
agregaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pom-
py tłokowe, piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety 
pneumatyczne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniają-
cej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, 
pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety 
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podno-
śniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki ma-
szyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, 
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, spa-
warki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lu-
townice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lu-
townicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elek-
tryczne, świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki 
mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie 
do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, prze-

cinarki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, mło-
towiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, mło-
ty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, 
wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki aku-
mulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, 
wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe 
do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wy-
rzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, 
wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, mi-
nipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elek-
tryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatoro-
we, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia 
wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, 
piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne noży-
ce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki 
oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyj-
ne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, 
szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, 
frezarki, szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurza-
cze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądo-
twórcze proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odcią-
gi wiórów elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, 
podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki 
hydrauliczne, wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, pro-
stowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kom-
presory 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, za-
wory, filtry, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, 
agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy 
elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania 
robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym 
do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie 
elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne 
i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory, 
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalino-
we i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń 
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręcz-
ne, 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, uchwy-
ty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ścierni-
ce i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy, 
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe pla-
stikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznacze-
niu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, 
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów, 
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylo-
nowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, ima-
dła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw 
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasado-
wych 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, ze-
stawy 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 uniwersal-
ne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce, 
końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na na-
sadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, ze-
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staw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw 
nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasa-
dek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe, 
klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sze-
ściokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uni-
wersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie 
otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krótkie, klucze 
trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrau-
liczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, klucze 
hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur na-
stawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, 
kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusar-
skie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolar-
skie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzuto-
we, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, 
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe 
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów 
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkręta-
ki z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, 
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wy-
dłużone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce 
do izolacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce 
uniwersalne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce 
zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczyp-
ce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy, 
szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, ob-
cinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki 
proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny 
do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołożeniowe, 
dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurka-
cze do skór, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suw-
miarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kąto-
mierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe, 
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, 
szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, pozio-
mice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płasz-
czyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor lasero-
wy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwela-
tory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery in-
spekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta płaskie do drewna, 
dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeź-
biarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi 
ręczne, ostrza do zdzieraków, ostrza do strugów, ściski stolar-
skie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe 
C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, roz-
pieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu 
futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, kom-
plet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszywa-
cze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mecha-
niczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa do spawania opa-
larką, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki do rur mie-
dzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezo-
wym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-za-
pas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże spe-
cjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet 
z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem okrągłym, 
noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, no-
życzki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce 
proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wy-
ciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne, 
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi 
montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręcz-
ne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety do pompowania, 
zestawy lakiernicze, piły ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki 
uciosowe, strugi, narzędzia ręczne do szlifowania, świdry 
jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze 
do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, 

wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice 
do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu z wol-
framem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu, 
kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mo-
cujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, młot-
ki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły grzbietnice, piły 
do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zesta-
wach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki 
do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrze-
nia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski 
do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wier-
tła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze 
o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, 
poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety 
malarskie, skrobaczki, skrobaki malarskie, grabie, szpadle, ło-
paty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia 
do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropia-
nu, 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, wkrę-
taki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końców-
ki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac 
elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki 
gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy 
pilników, uchwyty z przyssawką gwintowniki, narzynki, wier-
tarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, 
stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, 
zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, 
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, 
wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, 
przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki 
do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzo-
nek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, sku-
wacze, 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 płatni-
ce, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-karto-
nowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki ucioso-
we z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, 
piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty i zestawy klu-
czy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinają-
ce w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prę-
tów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki 
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, 
grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek 
do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, 
zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motycz-
ki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodo-
we, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wyci-
nania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręcz-
ne 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 grzbietni-
ce, 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 gip-
sowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadza-
nia kołków w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzę-
dzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas bu-
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dowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki 
do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory 
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwier-
cin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, 
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki, 
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, in-
stalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, alarmy, alarmy 
antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, bezpieczniki, 
czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji 
gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki 
do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze elek-
tryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, ga-
śnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki 
elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycz-
nych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników 
elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakiet-
ki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakiet-
ki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników, 
kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki 
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewo-
dów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, 
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki 
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice 
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, ga-
śnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samo-
chodowe, 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 lakierni-
cze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne 
ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświe-
tleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, 
oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - ha-
logeny, lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy bu-
dowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świe-
tlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pie-
ców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki 
centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, 
wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, 
przewody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, 
grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia 
i instalacje klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły 
grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe, 
płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny 
łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia 
w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetle-
niowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki sa-
mochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elek-
tryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, 
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, 
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samo-
chodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do prze-
wożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, reje-
stratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bez-
pieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe, 
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, na-
kładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, fil-
try olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, 
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry po-
wietrza, 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 ma-
larskie, wałki malarskie z rączką, wałki malarskie specjalne 
do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malar-

skie: kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski: 
kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórza-
ne, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malar-
skich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania 
narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, ze-
stawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy 
malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: ku-
weta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malar-
skie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zesta-
wy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zesta-
wy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malar-
skie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, 
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wał-
ków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalo-
we izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użyt-
ku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w bu-
downictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użyt-
ku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczel-
niające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, 
niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjali-
styczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, 
taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe 
stosowane przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucz-
nego do stosowania w pracach budowlanych, worki na od-
pady, worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, 
taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, pły-
ny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki 
ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna 
do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podle-
wania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki okienne 
w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały 
budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w for-
mie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych 
i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, siat-
ki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe, 
szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, nie-
metalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, 
młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalo-
we, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki 
niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, nie-
metalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wy-
kończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy 
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, 
okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy nie-
metalowe, listwy do przycinania tapet, szczotki do tapeto-
wania, 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, im-
pregnaty do drewna, ochronne i barwiące, membrany izola-
cyjne do celów budowlanych, panele prefabrykowanych 
ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje 
do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łą-
czenia płyt niemetalowych dla budownictwa, masy szpa-
chlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe go-
towe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, 
pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie 
kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząb-
kowane, czerpaki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnie-
nia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dys-
persyjne, masy - szpachle dekarskie, preparaty do renowacji 
dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji 
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dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gip-
sowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipso-
wo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips 
szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy mierni-
cze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, ką-
townice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, 
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, 
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi 
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczel-
niacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, 
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, ze-
stawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut 
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lu-
towania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie 
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzy-
wa 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, ta-
śmy i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych 
i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty 
z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pa-
sty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, 
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wyko-
nywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wi-
skozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, 
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w ma-
sie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipso-
wo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, 
taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe 
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gip-
sowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, ta-
śmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy 
przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy 
z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z oło-
wiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie 
z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie bu-
dowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura bu-
dowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach, 
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki 
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrz-
ne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki ze-
wnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki ze-
wnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemeta-
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 stosowa-
ne w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty 
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gip-
sowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty bu-
dowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty 
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodo-
odporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o pod-
wyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, 
płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelnia-
jące, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy 
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipso-
wo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalo-
we dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek cera-
micznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie 
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stoso-

wane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych 
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, 
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, 
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub 
bawełnianym wiskozowym do użytku w budownictwie, ta-
śmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy nie-
metalowe 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 gla-
zury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazur-
niczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica 
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, 
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mo-
cowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony 
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, ze-
stawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka 
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubo-
we, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-
-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczoło-
we, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty 
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na da-
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 chlorokauczuko-
we, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropia-
nowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace 
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, 
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzina-
mi, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki 
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające 
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty 
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, 
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, 
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pu-
staki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ce-
glane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mine-
ralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, za-
prawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasado-
wy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styro-
pian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa, 
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile 
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje 
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe, 
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie 
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, 
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wy-
równawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksy-
dowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, 
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalo-
we, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile 
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili 
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do do-
ciepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafo-
nia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, 
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rol-
ce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z po-
liwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany da-
chowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynno-
we spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, ko-
lanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki 
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnie-
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niowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka 
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku 
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw 
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblo-
we, 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 ze-
wnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastiko-
we 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, zbior-
niki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zra-
szacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, 
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopo-
we do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra 
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segre-
gatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składa-
ne, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki 
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy 
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewnia-
ne do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwin-
tem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbko-
wych 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 ro-
boczych, skarpety.

(210) 492352 (220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TN-Tennessee
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, ma-
skowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalo-
wych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobo-
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 lakie-
rów, 2 powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki 
ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe 
do kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, do drewna i barwiące 
impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, powło-
ki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne 
na podłogi, 6  zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty 
do lutowania miękkiego, lut twardy, 8  czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, 
szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapeto-
wania, szpachle do tapetowania, sznurki treserskie, sznurki 
treserskie z kredą, sznur murarski, żyłka murarska, mieszadła 
budowlane, mieszadła ręczne, kielnie murarskie, kielnie kąto-
we do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbko-
wane, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, 
suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice wod-
ne, łaty murarskie, obcinarki do rur miedzianych, czyściki 
do miedzi, nożyce do rur z tworzyw sztucznych, rysiki, obcę-

gi do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus 
pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, 
młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak 
do fug, paca do spoinowania płytek, zgarniacze wody, osło-
ny rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, 
zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą raj-
berka zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze 
tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skro-
bakicykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki do-
czołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace 
styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną 
z gąbki, z kauczuki, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykła-
dziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fu-
gowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, 
szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowanie, szpachle 
ząbkowane do kleju, multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe 
do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicer-
skie, odsysacze do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, 
skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki 
doczołowe, 17  folie malarskie o przeznaczeniu budowla-
nym, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych 
nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy 
przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylep-
ne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzy-
lepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowe-
go, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalo-
we 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 zabu-
dowie, worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pra-
cach budowlanych, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, 
taśmy uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy 
izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrod-
nicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączni-
ki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, mem-
brany uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne 
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczel-
niające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, 
nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papie-
rowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztuczne-
go używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku 
winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z two-
rzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych 
do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy z two-
rzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych 
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropyle-
nowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przezna-
czone do wykonywania prac budowlanych, taśmy z celulozy, 
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowla-
nych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania 
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, 
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrze-
gawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownic-
twie, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy 
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczel-
niająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, ta-
śmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające 
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plasti-
kową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekar-
skie, 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 budownic-
twa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt 
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materia-
łów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i ta-
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śmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych 
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozy-
towych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstyl-
nymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozo-
wym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochron-
ne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne sto-
sowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe 
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powło-
ki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące 
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włók-
na szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe 
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze 
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19  nie-
metalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe nie-
metalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrz-
nych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne, 
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyro-
by dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, 
dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity nie-
metalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla 
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, 
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalo-
we elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowla-
ne elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokry-
cia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, 
listwy niemetalowe, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, 
masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działo-
wych, 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-wa-
pienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-karto-
nowych, 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 budowla-
ne w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana, 
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki 
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrz-
ne cementowowapienne ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki ze-
wnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki ze-
wnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemeta-
lowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w bu-
downictwie, 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 uszczel-
niające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, 
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty sty-
ropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury ko-
minowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalo-
we, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z two-
rzyw sztucznych, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty drew-
niane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, moski-
tiery 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 goto-

wa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian 
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodood-
porny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzysty-
wane 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 ościeżnico-
wych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, na-
rożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty 
zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitu-
miczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumicz-
ne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, 
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dacho-
wych, 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 napraw-
cze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw 
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniają-
ce, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do da-
chów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do ce-
lów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz wor-
ków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych, 
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki 
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony te-
lewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze 
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35  telemarketing, 
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-ekspor-
towe, 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 han-
dlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, 
zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprze-
dawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, do-
radztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowa-
dzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów interneto-
wych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, 
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, im-
pregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, 
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje ter-
motopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, 
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do re-
nowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klin-
kieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gip-
sowokartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje do płyt 
gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje do ocie-
pleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje 
na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczel-
niacze 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 beto-
nu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, 
impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby 
wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasado-
we, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalni-
ki 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 
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ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, 
płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni 
z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapa-
chy 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 kon-
strukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny 
aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, 
metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufi-
ty metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalo-
wa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, 
pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, 
drut naciągowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe do kon-
strukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, 
gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla bu-
downictwa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, na-
sady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny 
metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety 
transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie 
nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe metalo-
we, 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, kątow-
niki do profili ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile 
metalowe do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do do-
ciepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe 
metalowe, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, kla-
py, ramy i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe, 
rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe, 
rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalo-
we, koziołki remontowe metalowe i aluminiowe, przedłuża-
cze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, 
stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian meta-
lowe, 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 metalo-
we, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, ką-
towniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łączniki 
metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łącze-
niowe metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutni-
cze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe 
do okien, siatki rolnoleśne metalowe, siatki ogrodowe meta-
lowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy 
i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemni-
ki metalowe do przechowywania drobnego sprzętu budow-
lanego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub 
mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako 
części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, dia-
menty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, dru-
karki 3D, elektrody urządzeń spawających, frezarki, generato-
ry prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, 
zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne 
i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, miesza-
cze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie 
mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycz-
nych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, 
urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządze-
nia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agregaty ma-
larskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, 
piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatycz-
ne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU, 
pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tyn-

karskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pisto-
lety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, 
pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - na-
rzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót 
ziemnych, maszyny do smołowania, spawarki łukowe i elek-
tryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lutownice oporowe, 
lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki 
do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mecha-
niczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce 
drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia 
i wyciągania, betoniarki, 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, wkrę-
tarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneuma-
tyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabu-
dowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wyrzynarki elek-
tryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki 
sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, minipilarki tar-
czowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pi-
larki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki 
ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia wielofunk-
cyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcu-
chowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do bla-
chy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, 
szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulato-
rowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki 
do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, frezarki, 
szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze prze-
mysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze 
proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów 
elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośni-
ki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydraulicz-
ne, 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 prze-
dmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneu-
matyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, 
filtry, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, agre-
gaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elek-
tryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania ro-
bót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cię-
cia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie elek-
trycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne 
i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory, 
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalino-
we i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń 
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręcz-
ne, 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, uchwy-
ty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ścierni-
ce i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy, 
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe pla-
stikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznacze-
niu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, 
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów, 
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylo-
nowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, ima-
dła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw 
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasado-
wych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory 
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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, ze-
stawy 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 uniwersal-
ne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce, 
końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na na-
sadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, ze-
staw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw 
nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasa-
dek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe, 
klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sze-
ściokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uni-
wersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie 
otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krótkie, klucze 
trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrau-
liczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, klucze 
hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur na-
stawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, 
kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusar-
skie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolar-
skie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzuto-
we, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, 
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe 
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów 
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkręta-
ki z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, 
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wy-
dłużone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce 
do izolacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce 
uniwersalne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce 
zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczyp-
ce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy, 
szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, ob-
cinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki 
proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny 
do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołożeniowe, 
dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurka-
cze do skór, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suw-
miarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kąto-
mierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe, 
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, 
szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, pozio-
mice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płasz-
czyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor lasero-
wy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwela-
tory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery in-
spekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta płaskie do drewna, 
dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeź-
biarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi 
ręczne, ostrza do zdzieraków, ostrza do strugów, ściski stolar-
skie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe 
C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, roz-
pieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu 
futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, kom-
plet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszywa-
cze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mecha-
niczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa do spawania opa-
larką, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki do rur mie-
dzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezo-
wym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-za-
pas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże spe-
cjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet 
z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem okrągłym, 

noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, no-
życzki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce 
proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wy-
ciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne, 
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi 
montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręcz-
ne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety do pompowania, 
zestawy lakiernicze, piły ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki 
uciosowe, strugi, narzędzia ręczne do szlifowania, świdry 
jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze 
do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, 
wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice 
do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu z wol-
framem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu, 
kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mo-
cujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, młot-
ki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły grzbietnice, piły 
do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zesta-
wach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki 
do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrze-
nia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski 
do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wier-
tła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze 
o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, 
poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety 
malarskie, skrobaczki, skrobaki malarskie, grabie, szpadle, ło-
paty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia 
do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropia-
nu, 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, wkrę-
taki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końców-
ki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac 
elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki 
gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy 
pilników, uchwyty z przyssawką gwintowniki, narzynki, wier-
tarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, 
stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, 
zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, 
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, 
wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, 
przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki 
do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzo-
nek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, sku-
wacze, 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 płatni-
ce, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-karto-
nowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki ucioso-
we z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, 
piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty i zestawy klu-
czy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinają-
ce w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prę-
tów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki 
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, 
grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek 
do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, 
zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motycz-
ki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodo-
we, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wyci-
nania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręcz-
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ne 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 grzbietni-
ce, 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 gip-
sowokartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadza-
nia kołków w płytach gipsowokartonowych, zestawy narzę-
dzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas bu-
dowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki 
do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory 
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwier-
cin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, 
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki, 
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, in-
stalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, alarmy, alarmy 
antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, bezpieczniki, 
czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji 
gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki 
do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze elek-
tryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, ga-
śnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki 
elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycz-
nych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników 
elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakiet-
ki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakiet-
ki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników, 
kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki 
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewo-
dów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, 
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki 
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice 
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, ga-
śnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samo-
chodowe, 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 lakierni-
cze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne 
ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświe-
tleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, 
oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - ha-
logeny, lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy bu-
dowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świe-
tlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pie-
ców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki 
centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, 
wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, 
przewody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, 
grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia 
i instalacje klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły 
grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe, 
płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny 
łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia 
w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetle-
niowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki sa-
mochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elek-
tryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, 
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, 
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samo-
chodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do prze-
wożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, reje-
stratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bez-

pieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe, 
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, na-
kładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, fil-
try olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, 
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry po-
wietrza, 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 ma-
larskie, wałki malarskie z rączką, wałki malarskie specjalne 
do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malar-
skie: kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski: 
kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórza-
ne, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malar-
skich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania 
narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, ze-
stawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy 
malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: ku-
weta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malar-
skie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zesta-
wy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zesta-
wy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malar-
skie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, 
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wał-
ków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalo-
we izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użyt-
ku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w bu-
downictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użyt-
ku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczel-
niające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, 
niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjali-
styczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, 
taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe 
stosowane przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucz-
nego do stosowania w pracach budowlanych, worki na od-
pady, worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, 
taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, pły-
ny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki 
ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna 
do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podle-
wania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki okienne 
w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały 
budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w for-
mie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych 
i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, siat-
ki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe, 
szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, nie-
metalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, 
młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalo-
we, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki 
niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, nie-
metalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wy-
kończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy 
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, 
okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy nie-
metalowe, listwy do przycinania tapet, szczotki do tapeto-
wania, 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, im-
pregnaty do drewna, ochronne i barwiące, membrany izola-
cyjne do celów budowlanych, panele prefabrykowanych 
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ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje 
do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łą-
czenia płyt niemetalowych dla budownictwa, masy szpa-
chlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe go-
towe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, 
pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie 
kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząb-
kowane, czerpaki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnie-
nia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dys-
persyjne, masy - szpachle dekarskie, preparaty do renowacji 
dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji 
dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gip-
sowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipso-
wo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips 
szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy mierni-
cze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, ką-
townice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, 
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, 
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi 
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczel-
niacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, 
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, ze-
stawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut 
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lu-
towania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie 
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzy-
wa 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, ta-
śmy i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych 
i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty 
z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pa-
sty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, 
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wyko-
nywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wi-
skozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, 
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w ma-
sie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipso-
wo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, 
taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe 
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gip-
sowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, ta-
śmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy 
przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy 
z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z oło-
wiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie 
z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie bu-
dowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura bu-
dowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach, 
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki 
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrz-
ne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki ze-
wnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki ze-
wnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemeta-
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 stosowa-
ne w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty 
gipsowokartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gip-
sowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty bu-

dowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty 
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodo-
odporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o pod-
wyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, 
płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelnia-
jące, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy 
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipso-
wo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalo-
we dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek cera-
micznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie 
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stoso-
wane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych 
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, 
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, 
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub 
bawełnianym wiskozowym do użytku w budownictwie, ta-
śmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy nie-
metalowe 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 gla-
zury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazur-
niczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica 
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, 
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mo-
cowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony 
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, ze-
stawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka 
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubo-
we, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-
-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczoło-
we, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty 
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na da-
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 chlorokauczuko-
we, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropia-
nowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace 
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, 
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzina-
mi, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki 
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające 
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty 
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, 
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, 
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pu-
staki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ce-
glane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mine-
ralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, za-
prawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasado-
wy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styro-
pian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa, 
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile 
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje 
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe, 
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie 
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, 
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wy-
równawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksy-
dowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, 
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalo-
we, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile 
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do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili 
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do do-
ciepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafo-
nia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, 
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rol-
ce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z po-
liwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany da-
chowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynno-
we spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, ko-
lanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki 
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnie-
niowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka 
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku 
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw 
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblo-
we, 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 ze-
wnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastiko-
we 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, zbior-
niki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zra-
szacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, 
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopo-
we do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra 
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segre-
gatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składa-
ne, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki 
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy 
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewnia-
ne do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwin-
tem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbko-
wych 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 ro-
boczych, skarpety, .

(210) 492365 (220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VA-Virginia
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, ma-
skowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalo-
wych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobo-
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 powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki ochron-
ne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe do kalafonia, 
spoiwa do farb i lakierów, do drewna i barwiące impregnaty 
powłoki ochronne do dachów jako farby, powłoki elastyczne 
na dachy jako farby, preparaty ochronne na podłogi, 6 zesta-
wy do lutowania rur miedzianych, pasty do lutowania mięk-

kiego, lut twardy, 8 czerpaki budowlane z rączką, młotki mu-
rarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, szczotki do tape-
towania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle 
do tapetowania, sznurki treserskie, sznurki treserskie z kredą, 
sznur murarski, żyłka murarska, mieszadła budowlane, mie-
szadła ręczne, kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożni-
ków, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki 
drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, po-
ziomnice wodne z wężem, poziomnice wodne, łaty murar-
skie, obcinarki do rur miedzianych, czyściki do miedzi, nożyce 
do rur z tworzyw sztucznych, rysiki, obcęgi do glazury, młotki 
do glazury, otwornice do glazury plus pilniki jako zestaw, piła 
wolframowa do glazury, fugownice, młotek gumowy glazur-
niczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoino-
wania 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 anty-
korozyjne, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, 
pace plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuki, z filcu, 
z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy 
do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle po-
wierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpa-
chle malarskie ząbkowanie, szpachle ząbkowane do kleju, 
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kar-
tonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, odsysacze 
do cyny, szczotki druciane metalowe, cykliny, skrobaki-cykli-
ny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 
17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, folie meta-
lowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowa-
nia, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne 
do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użyt-
ku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna 
nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, ta-
śmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe 
ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stoso-
wane w budownictwie, taśmy malarskie o różnym przezna-
czeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowa-
nia, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie, wor-
ki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budow-
lanych, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy uszczel-
niające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, 
wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze 
do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki nie-
metalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany 
uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne 
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczelnia-
jące do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, 
nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papie-
rowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego 
używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winy-
lu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw 
sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spo-
inowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy z tworzyw 
sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do zasto-
sowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropylenowej, 
taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przeznaczone 
do wykonywania prac budowlanych, taśmy z celulozy, z wi-
skozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, 
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w ma-
sie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipso-
wo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegaw-
cze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, ta-
śmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożni-
kowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-
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-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dy-
latacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające podło-
gowe, 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 sufito-
wych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy 
do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych 
i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozy-
towych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw 
sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane w bu-
downictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z two-
rzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem 
tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku 
w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budow-
nictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w bu-
downictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucz-
nych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczuko-
we, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyciszające po-
mieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego 
do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe do rur, łączniki 
niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczają-
ce teren stosowane w budownictwie, 19 niemetalowe mate-
riały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątow-
niki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych 
w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrz-
nych i wewnętrznych, siatki elewacyjne, wsporniki niemeta-
lowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownic-
twa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary nieme-
talowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścian-
ki 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, okry-
cia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemeta-
lowe, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, 
panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpa-
chlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe goto-
we do użytku, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, 
masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dysper-
syjne, 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 nie-
metalowe, kątownice nastawne niemetalowe, masy spoino-
we do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalo-
wymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-
-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny 
w rolkach, tektura budowlana, masy gipsowe zbrojone, tynki 
gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne 
i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 
ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki ze-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki ze-
wnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefa-
brykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, tworzy-
wa 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 sufi-
ty 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 nieme-
talowe, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, płyty karto-

nowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powło-
ki antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, powłoki 
do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do na-
praw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, 
cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane stosowane 
w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, 
cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki 
wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komór-
kowe, bloczki Ytong, płytki szamotowe, płytki kominkowe, 
nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowe-
go, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, sty-
ropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian funda-
mentowy, styropian wodoodporny, siatki zbrojeniowe z włó-
kien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, 
listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu 
i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki napraw-
czo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, profile sufi-
towe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe nieme-
talowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątow-
niki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemeta-
lowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do docie-
pleń, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa 
wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny kar-
piówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, 
dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowa-
nia 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 od-
wodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki plasti-
kowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki 
ochronne przeciw owadom niemetalowe, membrany bitu-
mowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki 
ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siat-
ki szklane do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalo-
we oprócz worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt sty-
ropianowych, łączniki gwintowe, kółka zapasowe do giloty-
ny, przyssawki do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystan-
sowe, osłony telewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, 
kołnierze do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35 tele-
marketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importo-
wo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, bada-
nie rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci kompute-
rowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w ce-
lach handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów rekla-
mowych, zapewnianie platform internetowych dla nabyw-
ców i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów 
internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi 
towarami, takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysło-
wych, 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 epok-
sydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemicz-
ne 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, uszczel-
niacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipso-
wych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowa-
nia płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do grun-
towania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskład-
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nikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki 
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tu-
bach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty 
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty 
barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe 
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkła-
dowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpoża-
rowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury 
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszal-
nika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowa-
ne w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do pole-
rowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczysz-
czania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki 
samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, 
brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, 
paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje 
samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszlachetnia-
jące do paliw, metalowe materiały budowlane, metalowe 
elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny meta-
lowe, 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, pier-
ścienie nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe 
metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, pomosty me-
talowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, 
profile sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufi-
towe 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 podtyn-
kowe metalowe, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do docie-
pleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne 
metalowe, rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowania 
metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowla-
ne 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 metalo-
we, profile metalowe, profile aluminiowe, rynny metalowe, 
pręt, ramy zbrojące i wzmacniające konstrukcję, kształtki me-
talowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, 
ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki 
metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalo-
we, 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 meta-
lowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy 
i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki 
metalowe do przechowywania drobnego sprzętu budowla-
nego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub me-
chanicznym, 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 elek-
tryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie mecha-
nicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych 
do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, urzą-
dzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia 
elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agregaty malar-
skie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, piły 
- części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, 
pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU, pi-
stolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkar-
skie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety 
do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, 
pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - na-
rzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziem-
nych, maszyny do smołowania, spawarki łukowe i elektrycz-
ne, sprężarki, końcówki prądowe, lutownice oporowe, lutow-
nice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki do lu-
townicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mechanicz-
ne, tokarki elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce dro-
gowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wy-
ciągania, betoniarki, zagęszczarki, przecinarki do betonu me-
chaniczne, przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty uda-
rowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, 
wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, 
wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrę-
tarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneuma-
tyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabu-
dowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wyrzynarki elek-
tryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki 
sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, minipilarki tar-
czowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pi-
larki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki 
ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia wielofunk-
cyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcu-
chowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do bla-
chy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, 
szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulato-
rowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki 
do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, frezarki, 
szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze prze-
mysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze 
proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów 
elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośni-
ki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydraulicz-
ne, 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 prze-
dmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneu-
matyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, fil-
try, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, agrega-
ty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektrycz-
ne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania robót 
budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia 
metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie elektrycz-
nym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne i spalino-
we, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory, pompki 
do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elek-
tryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodni-
czych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, 
skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe prze-
nośne, 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 



40 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT40/2021

i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy, koł-
ki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastiko-
we, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, 
kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, pod-
kładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów, 
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylo-
nowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, ima-
dła, 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 nasad-
kowych, przedłużki do nasadek, przedłużki do bitów, prze-
dłużki do nasadek z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, 
klucze oczkowe, klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, ze-
stawy kluczy oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy 
kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze 
płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastaw-
nych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki 
Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki 
Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, koń-
cówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasa-
dek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw nasadek 
Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i klu-
czy, 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, klu-
cze do świec, klucze trzpieniowe krótkie, klucze trzpieniowe 
długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perla-
tora, 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 ka-
mieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki mu-
rarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki cie-
sielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, zestaw młot-
ków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe do trzonków, 
kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów do trzonków, ku-
wety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki z grzechotką 
z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki z koń-
cówkami, obcinacze czołowe, szczepce wydłużone proste 
budowlane, szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce 
do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczyp-
ce boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce 
spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczyp-
ce nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcówek 
telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli mie-
dzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, zagi-
narki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice bocz-
ne, nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybija-
ki, zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, przy-
miary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, 
kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastaw-
ne, kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki 
zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, poziomice, pozio-
mice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe 
krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rota-
cyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy do urzą-
dzeń 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 śru-
bowe, ściski sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolarskie na-
rożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw 
rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do paneli, kom-

plet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze 
ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze tapi-
cerskie, 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 odłamy-
wanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza 
odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, 
do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże 
do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrą-
głe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia 
blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wy-
ciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce 
monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej, 
obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaci-
skacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze 
ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły 
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia 
ręczne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifier-
skie, tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do meta-
lu, tarcze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w ze-
stawie, wiertła otwornice do drewna w zestawie, wiertła 
otwornice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła 
do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifierskie, topory, 
ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, 
gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły 
otwornice, piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwin-
towniki, 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 elektro-
dowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, 
narzędzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciska-
cze silikonu, mieszadła, poziomnice, noże do cięcia płytek, 
wałki malarskie, kuwety malarskie, skrobaczki, skrobaki malar-
skie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchnia-
cze gleby, urządzenia do nakładania kleju na tapety-tapeto-
mat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod 
kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pisto-
lety 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 przeznacze-
nia stalowe, młotki gumowe, pilniki różnego rodzaju i prze-
znaczenia, zestawy pilników, uchwyty z przyssawką gwin-
towniki, narzynki, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, 
ostrza do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowice robo-
cze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zesta-
wy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przy-
rządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, 
łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekie-
ry, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do gra-
bi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzon-
kiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzę-
dzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne 
ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipso-
wo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w pły-
tach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił 
do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica, 
piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe 
do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły 
do płyt gipsowo-kartonowych, piły otwornice, skrzynki ucio-
sowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betono-
wych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzesz-
czoty i zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murar-
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skich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania 
prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania 
gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do sie-
kiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle 
z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek 
do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-
-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, 
łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartono-
wych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipsowo-
-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, 
brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica, piła kabłąko-
wa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły 
płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-
-kartonowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki 
uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japoń-
skie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z uchwy-
tem, brzeszczoty płyt kabinowych, strugi, uchwyty do prze-
noszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, 
kleszcze do osadzania kołków w płytach gipsowo-kartono-
wych, 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 wydmuchiwa-
nia zwiercin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pier-
ścienie, kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, za-
wleczki, krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachów-
kowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, alar-
my, alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, bez-
pieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności 
instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, 
rurki do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze 
elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, 
gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki 
elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycz-
nych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników 
elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki 
do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakietki 
do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników, ko-
lektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki 
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewo-
dów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, 
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki 
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice 
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, ga-
śnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samo-
chodowe, 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 lakierni-
cze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne 
ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświe-
tleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, 
oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - ha-
logeny, lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy bu-
dowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świe-
tlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pie-
ców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki 
centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, 
wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, 
przewody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, 
grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia 
i instalacje klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły 
grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe, 
płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny 
łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia 

w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetle-
niowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki sa-
mochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elek-
tryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, 
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, 
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samo-
chodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do prze-
wożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, reje-
stratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpiecz-
niki samochodowe, klucze monterskie samochodowe, trój-
kąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki 
na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry ole-
jowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki 
i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, 
taśmy papierowe, taśmy pakowe zabezpieczające, taśmy kle-
jące, worki na śmieci, ręczniki papierowe, tektura falista, tek-
tura falista w rolkach, folia stretch w rolkach, folia ochronna 
bąbelkowa, naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wał-
ki malarskie z rączką, wałki malarskie specjalne do narożni-
ków, 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 malar-
skie 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: kuwe-
ta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta 
plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rącz-
ka plus trzy wałki plus mieszadełko, pędzle malarskie, zesta-
wy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, 
kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z two-
rzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier 
izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budownictwie, ta-
śmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przy-
lepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, medycz-
nego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, 
taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pako-
we, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie 
o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wy-
ciszania 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 izola-
cyjne, folie ochronne, plandeki ochronne z tworzyw sztucz-
nych, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, 
węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw 
owadom, uszczelki okienne w rolce i cięte, pojemniki na od-
pady, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łącze-
niowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i we-
wnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątow-
niki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do insta-
lacji płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki nie-
metalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumicz-
ne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy kon-
strukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, 
młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony 
do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalo-
we, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia nie-
metalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, 
tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy da-
chów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, nieme-
talowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe 
podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla 
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budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania ta-
pet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do ta-
petowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki traser-
skie, 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 bar-
wiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych, panele 
prefabrykowanych ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje 
na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztyw-
niania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budow-
nictwa, 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, raj-
berki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe i gła-
dzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe 
do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, pre-
paraty do renowacji dachów, powłoki ochronne do dachów, 
masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie 
na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe 
i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, 
gips budowlany, gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki 
zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne 
z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice na-
stawne, łaty murarskie, masy spoinowe do zapełniania prze-
strzeni między płytkami, niemetalowymi płytami budowla-
nymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, pasty 
poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflono-
we, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczel-
niające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, 
nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, 
pasty anaerobowe, lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury 
ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, ta-
śmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbro-
jącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach 
budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane 
do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z two-
rzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gip-
sowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych, 
z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań budow-
lanych, taśmy i płachty z włókniny polipropylenowej, taśmy 
i płachty z włókniny, 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 przewidzia-
ne do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zapra-
wach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach mu-
rarskich, taśmy malarskie, taśmy ostrzegawcze, taśmy izola-
cyjne, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy 
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczel-
niająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, ta-
śmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające 
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plasti-
kową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekar-
skie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rol-
kach, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, 
tektura budowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna 
w rolkach, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ognio-
chronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, 
tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszyno-
we, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylo-
we, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaiko-
we, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikono-
we, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elemen-

ty niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, 
papier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca 
ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, 
krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, 
dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścier-
ny, wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stoso-
wane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty 
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gip-
sowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty bu-
dowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty 
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodo-
odporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o podwyż-
szonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty 
RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, 
profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy do łącze-
nia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-karto-
nowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla bu-
downictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz 
płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z mate-
riałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budow-
nictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych i materiałów 
kompozytowych stosowane w budownictwie, taśmy z mate-
riałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte ma-
teriałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym 
wiskozowym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalo-
we ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekora-
cyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papiero-
we i z tworzyw sztucznych, stosowane w budownictwie, 
masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, obcinaki do rur 
miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce do rur z tworzyw, gi-
lotyny 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 glazur-
nicze, 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, wa-
łek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wia-
dro, 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 kartono-
wo-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 szpachlów-
ki do napraw betonu, pace styropianowe, pace styropianowe 
z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczu-
ku, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydro-
gąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania, ryn-
ny z tworzyw sztucznych, pianki poliuretanowe, folie malar-
skie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, styropian, 
papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy drewnia-
ne stosowane w budownictwie, moskitiery niemetalowe, 
cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ce-
ramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betono-
we, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, 
płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne 
z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, 
piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, 
styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna 
mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termoizolacji, kołnie-
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rze do kołków, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca 
do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje uszczelniające, 
szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle ma-
larskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane 
do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, 
wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomu-
jące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt 
gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, pro-
file sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe 
niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, 
kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile nie-
metalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe 
do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefa-
brykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, 
gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty 
bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gli-
niana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć da-
chowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dacho-
we, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynno-
we, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory 
rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, 
kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy na-
prawcze do użytku w budownictwie, drabiny drewniane, 
drabiny z tworzyw sztucznych, złącza meblowe niemetalo-
we, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki 
drewniane, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tape-
towania, tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy 
drewniane, płyty, deski podesty tarasowe, domki altany, wia-
ty, markizy, maty, osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, pa-
rasole, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, meble taraso-
we, budy, karmiki, drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospo-
darcze drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opa-
ski maskujące, okna z PCV, okna drewniane, okna dachowe, 
świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki 
rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastiko-
we, kotwy drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzyn-
ki 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 ścieko-
we, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwe-
ty, wiadra, wiadra z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła karto-
nowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, 
pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiata-
nia ulicy, szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku do-
mowego, zestawy szczotka plus szufelka, szczotki do szoro-
wania, 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 elek-
tryczne, taśmy elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rol-
nicze, żyłki do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ścią-
gające, pasy transportowe, taśmy mocujące stosowane 
w transporcie, podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obu-
wie ochronne, czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki 
do butów roboczych, skarpety.

(210) 492366 (220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WA-Washington
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, ma-
skowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalo-
wych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobo-

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 lakie-
rów, 2 powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki 
ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe 
do kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, do drewna i barwiące 
impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, powło-
ki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne 
na podłogi, 6 zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty 
do lutowania miękkiego, lut twardy, 8 czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, 
szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapeto-
wania, szpachle do tapetowania, sznurki treserskie, sznurki 
treserskie z kredą, sznur murarski, żyłka murarska, mieszadła 
budowlane, mieszadła ręczne, kielnie murarskie, kielnie kąto-
we do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbko-
wane, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, 
suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice wod-
ne, łaty murarskie, obcinarki do rur miedzianych, czyściki 
do miedzi, nożyce do rur z tworzyw sztucznych, rysiki, obcę-
gi do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus 
pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, 
młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak 
do fug, paca do spoinowania płytek, zgarniacze wody, osło-
ny rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, 
zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą raj-
berka zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze 
tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skro-
baki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki do-
czołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace 
styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną 
z gąbki, z kauczuki, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykła-
dziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fu-
gowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, 
szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowanie, szpachle 
ząbkowane do kleju, multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe 
do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicer-
skie, 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 samoprzylep-
ne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzy-
lepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowe-
go, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalo-
we 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 zabu-
dowie, worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pra-
cach budowlanych, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, 
taśmy uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy 
izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrod-
nicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączni-
ki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, mem-
brany uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne 
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczel-
niające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, 
nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papie-
rowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztuczne-
go używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku 
winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z two-
rzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych 
do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy z two-
rzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych 
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropyle-
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nowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przezna-
czone do wykonywania prac budowlanych, taśmy z celulozy, 
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowla-
nych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania 
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, 
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrze-
gawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownic-
twie, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy 
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczel-
niająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, ta-
śmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające 
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plasti-
kową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekar-
skie, 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 budownic-
twa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt 
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materia-
łów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i ta-
śmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych 
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozy-
towych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstyl-
nymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozo-
wym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochron-
ne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne sto-
sowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe 
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powło-
ki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące 
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włók-
na szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe 
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze 
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 nie-
metalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe nie-
metalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrz-
nych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne, 
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyro-
by dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, 
dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity nie-
metalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla 
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, 
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalo-
we elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowla-
ne elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokry-
cia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, 
listwy niemetalowe, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, 
masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działo-
wych, 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-wa-
pienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-karto-
nowych, 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 budowla-
ne w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana, 
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki 
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrz-
ne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki ze-
wnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki ze-
wnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemeta-

lowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w bu-
downictwie, 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 uszczel-
niające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, 
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty sty-
ropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury ko-
minowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalo-
we, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z two-
rzyw sztucznych, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty drew-
niane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, moski-
tiery 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 goto-
wa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian 
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodood-
porny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzysty-
wane 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 ościeżnico-
wych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, na-
rożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty 
zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitu-
miczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumicz-
ne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, 
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dacho-
wych, 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 napraw-
cze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw 
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniają-
ce, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do da-
chów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do ce-
lów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz wor-
ków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych, 
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki 
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony te-
lewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze 
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35 telemarketing, 
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-ekspor-
towe, 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 han-
dlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, 
zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprze-
dawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, do-
radztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowa-
dzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów interneto-
wych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, 
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, im-
pregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, 
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje ter-
motopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, 
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do re-
nowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klin-
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kieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gip-
sowo-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, uszczel-
niacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipso-
wych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowa-
nia płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do grun-
towania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskład-
nikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki 
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tu-
bach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty 
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty 
barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe 
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkła-
dowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpoża-
rowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury 
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszal-
nika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowa-
ne w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do pole-
rowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczysz-
czania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki 
samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzew-
ne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetlenio-
wy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, 
oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszla-
chetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, meta-
lowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny 
metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do kon-
strukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji 
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, bel-
ki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty me-
talowe 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, kon-
strukcje metalowe dla budownictwa, kratownice metalowe, 
łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia 
metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice 
metalowe, palety transportowe metalowe, pierścienie meta-
lowe, pierścienie nagwintowane, złączki metalowe, płyty 
podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, 
pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągo-
we metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalo-
we, łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian i ościeżnico-
we metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, narożniki 
aluminiowe, profile metalowe do dociepleń, narożniki z siat-
ką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, 
listwy podtynkowe metalowe, siatka tynkarska, siatka zbroją-
ca do dociepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne, rolety ze-
wnętrzne metalowe, rurociągi metalowe, rury metalowe, 
rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłuża-
cze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe 
i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy 
ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy meta-
lowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i za-
mknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, 
rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące i wzmacniające kon-
strukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, 
linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasu-
wy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki 
rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, 
wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne 
metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki meta-
lowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, 
akcesoria metalowe do okien, siatki rolno-leśne metalowe, 

siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, 
drut metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędzio-
we metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania 
drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o na-
pędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wier-
tarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cię-
cia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do ob-
róbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, 
frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbi-
ny hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiar-
ki elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, 
łożyska, mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, mło-
ty o napędzie mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urzą-
dzeń elektrycznych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki 
elektryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i za-
praw, urządzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, 
agregaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pom-
py tłokowe, piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety 
pneumatyczne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniają-
cej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, 
pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety 
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podno-
śniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki ma-
szyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, 
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, spa-
warki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lu-
townice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lu-
townicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elek-
tryczne, świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki 
mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie 
do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, prze-
cinarki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, mło-
towiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, mło-
ty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, 
wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki aku-
mulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, 
wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe 
do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wy-
rzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, 
wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, mi-
nipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elek-
tryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatoro-
we, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia 
wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, 
piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne noży-
ce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki 
oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyj-
ne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, 
szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, 
frezarki, szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurza-
cze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądo-
twórcze proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odcią-
gi wiórów elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, 
podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki 
hydrauliczne, wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, pro-
stowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kom-
presory 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, za-
wory, 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 
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i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory, 
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalino-
we i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń 
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręcz-
ne, 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, uchwy-
ty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ścierni-
ce i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy, 
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe pla-
stikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznacze-
niu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, 
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów, 
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylo-
nowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, ima-
dła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw 
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasado-
wych 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, ze-
stawy 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 uniwersal-
ne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce, 
końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na na-
sadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, ze-
staw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw 
nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasa-
dek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe, 
klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sze-
ściokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uni-
wersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie 
otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krótkie, klucze 
trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrau-
liczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, klucze 
hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur na-
stawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, 
kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusar-
skie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolar-
skie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzuto-
we, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, 
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe 
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów 
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkręta-
ki z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, 
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wy-
dłużone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce 
do izolacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce 
uniwersalne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce 
zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczyp-
ce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy, 
szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, ob-
cinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki 
proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny 
do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołożeniowe, 
dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurka-
cze do skór, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suw-
miarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kąto-
mierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe, 
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, 
szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, pozio-
mice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płasz-

czyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor lasero-
wy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwela-
tory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery in-
spekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta płaskie do drewna, 
dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeź-
biarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi 
ręczne, ostrza do zdzieraków, ostrza do strugów, ściski stolar-
skie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe 
C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, roz-
pieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu 
futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, kom-
plet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszywa-
cze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mecha-
niczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa do spawania opa-
larką, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki do rur mie-
dzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezo-
wym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-za-
pas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże spe-
cjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet 
z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem okrągłym, 
noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, no-
życzki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce 
proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wy-
ciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne, 
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi 
montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręcz-
ne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety do pompowania, 
zestawy lakiernicze, piły ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki 
uciosowe, strugi, narzędzia ręczne do szlifowania, świdry 
jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze 
do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, 
wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice 
do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu z wol-
framem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu, 
kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mo-
cujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, młot-
ki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły grzbietnice, piły 
do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zesta-
wach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki 
do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrze-
nia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski 
do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wier-
tła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze 
o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, 
poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety 
malarskie, skrobaczki, skrobaki malarskie, grabie, szpadle, ło-
paty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia 
do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropia-
nu, 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, wkrę-
taki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końców-
ki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac 
elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki 
gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy 
pilników, uchwyty z przyssawką gwintowniki, narzynki, wier-
tarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, 
stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, 
zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, 
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, 
wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, 
przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki 
do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzo-
nek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, sku-
wacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, 
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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 płatni-
ce, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-karto-
nowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki ucioso-
we z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, 
piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty i zestawy klu-
czy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinają-
ce w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prę-
tów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki 
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, 
grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek 
do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, 
zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motycz-
ki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodo-
we, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wyci-
nania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręcz-
ne 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 grzbietni-
ce, 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 gip-
sowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadza-
nia kołków w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzę-
dzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas bu-
dowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki 
do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory 
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwier-
cin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, 
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki, 
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, in-
stalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, alarmy, alarmy 
antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, bezpieczniki, 
czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji 
gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki 
do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze elek-
tryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, ga-
śnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki 
elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycz-
nych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników 
elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakiet-
ki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakiet-
ki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników, 
kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki 
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewo-
dów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, 
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki 
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice 
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, ga-
śnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samo-
chodowe, 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 lakierni-
cze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne 
ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświe-
tleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, 
oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - ha-
logeny, lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy bu-

dowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świe-
tlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pie-
ców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki 
centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, 
wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, 
przewody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, 
grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia 
i instalacje klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły 
grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe, 
płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny 
łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia 
w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetle-
niowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki sa-
mochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elek-
tryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, 
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, 
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samo-
chodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do prze-
wożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, reje-
stratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bez-
pieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe, 
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, na-
kładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, fil-
try olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, 
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry po-
wietrza, 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 ma-
larskie, wałki malarskie z rączką, wałki malarskie specjalne 
do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malar-
skie: kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski: 
kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórza-
ne, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malar-
skich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania 
narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, ze-
stawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy 
malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: ku-
weta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malar-
skie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zesta-
wy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zesta-
wy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malar-
skie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, 
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wał-
ków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalo-
we izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użyt-
ku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w bu-
downictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użyt-
ku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczel-
niające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, 
niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjali-
styczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, 
taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe 
stosowane przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucz-
nego do stosowania w pracach budowlanych, worki na od-
pady, worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, 
taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, pły-
ny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki 
ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna 
do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podle-
wania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki okienne 
w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały 
budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w for-
mie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych 
i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, siat-
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ki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe, 
szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, nie-
metalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, 
młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalo-
we, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki 
niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, nie-
metalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wy-
kończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy 
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, 
okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy nie-
metalowe, listwy do przycinania tapet, szczotki do tapeto-
wania, 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, im-
pregnaty do drewna, ochronne i barwiące, membrany izola-
cyjne do celów budowlanych, panele prefabrykowanych 
ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje 
do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łą-
czenia płyt niemetalowych dla budownictwa, masy szpa-
chlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe go-
towe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, 
pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie 
kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząb-
kowane, czerpaki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnie-
nia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dys-
persyjne, masy - szpachle dekarskie, preparaty do renowacji 
dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji 
dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gip-
sowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipso-
wo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips 
szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy mierni-
cze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, ką-
townice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, 
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, 
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi 
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczel-
niacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, 
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, ze-
stawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut 
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lu-
towania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie 
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzy-
wa 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, ta-
śmy i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych 
i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty 
z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pa-
sty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, 
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wyko-
nywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wi-
skozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, 
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w ma-
sie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipso-
wo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, 
taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe 
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gip-
sowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, ta-
śmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy 
przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy 
z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z oło-

wiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie 
z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie bu-
dowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura bu-
dowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach, 
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki 
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrz-
ne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki ze-
wnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki ze-
wnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemeta-
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 stosowa-
ne w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty 
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gip-
sowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty bu-
dowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty 
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodo-
odporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o pod-
wyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, 
płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelnia-
jące, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy 
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipso-
wo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalo-
we dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek cera-
micznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie 
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stoso-
wane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych 
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, 
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, 
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub 
bawełnianym wiskozowym do użytku w budownictwie, ta-
śmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy nie-
metalowe 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 gla-
zury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazur-
niczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica 
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, 
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mo-
cowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony 
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, ze-
stawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka 
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubo-
we, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-
-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczoło-
we, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty 
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na da-
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 chlorokauczuko-
we, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropia-
nowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace 
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, 
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzina-
mi, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki 
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające 
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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, pu-
staki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ce-
glane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mine-
ralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, za-
prawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasado-
wy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styro-
pian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa, 
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile 
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje 
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe, 
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie 
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, 
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wy-
równawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksy-
dowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, 
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalo-
we, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile 
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili 
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do do-
ciepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafo-
nia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, 
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rol-
ce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z po-
liwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany da-
chowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynno-
we spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, ko-
lanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki 
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnie-
niowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka 
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku 
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw 
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblo-
we, 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 ze-
wnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastiko-
we 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, zbior-
niki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zra-
szacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, 
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopo-
we do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra 
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segre-
gatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składa-
ne, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki 
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy 
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewnia-
ne do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwin-
tem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbko-
wych 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 ro-
boczych, skarpety.

(210) 492368 (220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WI-Wisconsin
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, ma-
skowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalo-
wych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobo-
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 lakie-
rów, 2 powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki 
ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe 
do kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, do drewna i barwiące 
impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, powło-
ki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne 
na podłogi, 6 zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty 
do lutowania miękkiego, lut twardy, 8 czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, 
szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapeto-
wania, szpachle do tapetowania, sznurki treserskie, sznurki 
treserskie z kredą, sznur murarski, żyłka murarska, mieszadła 
budowlane, mieszadła ręczne, kielnie murarskie, kielnie kąto-
we do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbko-
wane, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, 
suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice wod-
ne, łaty murarskie, obcinarki do rur miedzianych, czyściki 
do miedzi, nożyce do rur z tworzyw sztucznych, rysiki, obcę-
gi do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus 
pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, 
młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak 
do fug, paca do spoinowania płytek, zgarniacze wody, osło-
ny rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, 
zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą raj-
berka zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze 
tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skro-
baki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki do-
czołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace 
styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną 
z gąbki, z kauczuki, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykła-
dziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fu-
gowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, 
szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowanie, szpachle 
ząbkowane do kleju, multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe 
do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicer-
skie, 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 samoprzylep-
ne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzy-
lepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowe-
go, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalo-
we 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 zabu-
dowie, worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pra-
cach budowlanych, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, 
taśmy uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy 
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izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrod-
nicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączni-
ki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, mem-
brany uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne 
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczel-
niające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, 
nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papie-
rowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztuczne-
go używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku 
winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z two-
rzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych 
do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy z two-
rzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych 
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropyle-
nowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przezna-
czone do wykonywania prac budowlanych, taśmy z celulozy, 
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowla-
nych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania 
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, 
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrze-
gawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownic-
twie, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy 
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczel-
niająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, ta-
śmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające 
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plasti-
kową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekar-
skie, 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 budownic-
twa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt 
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materia-
łów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i ta-
śmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych 
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozy-
towych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstyl-
nymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozo-
wym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochron-
ne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne sto-
sowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe 
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powło-
ki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące 
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włók-
na szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe 
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze 
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 nie-
metalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe nie-
metalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrz-
nych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne, 
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyro-
by dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, 
dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity nie-
metalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla 
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, 
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalo-
we elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowla-
ne elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokry-
cia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, 
listwy niemetalowe, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, 
masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działo-
wych, 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-wa-

pienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-karto-
nowych, 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 budowla-
ne w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana, 
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki 
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrz-
ne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki ze-
wnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki ze-
wnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemeta-
lowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w bu-
downictwie, 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 uszczel-
niające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, 
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty sty-
ropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury ko-
minowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalo-
we, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z two-
rzyw sztucznych, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty drew-
niane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, moski-
tiery 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 goto-
wa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian 
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodood-
porny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzysty-
wane 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 ościeżnico-
wych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, na-
rożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty 
zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitu-
miczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumicz-
ne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, 
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dacho-
wych, 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 napraw-
cze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw 
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniają-
ce, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do da-
chów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do ce-
lów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz wor-
ków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych, 
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki 
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony te-
lewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze 
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35 telemarketing, 
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-ekspor-
towe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku, 
marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
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trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach han-
dlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, 
zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprze-
dawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, do-
radztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowa-
dzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów interneto-
wych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, 
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, im-
pregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, 
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje ter-
motopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, 
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do re-
nowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klin-
kieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gip-
sowo-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, uszczel-
niacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipso-
wych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowa-
nia płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do grun-
towania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskład-
nikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki 
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tu-
bach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty 
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty 
barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe 
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkła-
dowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpoża-
rowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury 
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszal-
nika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowa-
ne w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do pole-
rowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczysz-
czania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki 
samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzew-
ne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetlenio-
wy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, 
oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszla-
chetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, meta-
lowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny 
metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do kon-
strukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji 
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, bel-
ki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty me-
talowe 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, kon-
strukcje metalowe dla budownictwa, kratownice metalowe, 
łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia 
metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice 
metalowe, palety transportowe metalowe, pierścienie meta-
lowe, pierścienie nagwintowane, złączki metalowe, płyty 
podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, 
pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągo-
we metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalo-
we, łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian i ościeżnico-
we metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, narożniki 
aluminiowe, profile metalowe do dociepleń, narożniki z siat-
ką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, 
listwy podtynkowe metalowe, siatka tynkarska, siatka zbroją-
ca do dociepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne, rolety ze-
wnętrzne metalowe, rurociągi metalowe, rury metalowe, 
rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłuża-

cze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe 
i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy 
ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy meta-
lowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i za-
mknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, 
rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące i wzmacniające kon-
strukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, 
linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasu-
wy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki 
rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, 
wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne 
metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki meta-
lowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, 
akcesoria metalowe do okien, siatki rolno-leśne metalowe, 
siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, 
drut metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędzio-
we metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania 
drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o na-
pędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wier-
tarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cię-
cia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do ob-
róbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, 
frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbi-
ny hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiar-
ki elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, 
łożyska, mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, mło-
ty o napędzie mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urzą-
dzeń elektrycznych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki 
elektryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i za-
praw, urządzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, 
agregaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pom-
py tłokowe, piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety 
pneumatyczne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniają-
cej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, 
pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety 
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podno-
śniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki ma-
szyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, 
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, spa-
warki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lu-
townice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lu-
townicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elek-
tryczne, świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki 
mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie 
do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, prze-
cinarki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, mło-
towiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, mło-
ty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, 
wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki aku-
mulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, 
wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe 
do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wy-
rzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, 
wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, mi-
nipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elek-
tryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatoro-
we, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia 
wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, 
piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne noży-
ce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki 
oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyj-
ne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, 
szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, 
frezarki, szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurza-
cze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądo-
twórcze proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odcią-
gi wiórów elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, 



52 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT40/2021

podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki 
hydrauliczne, wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, pro-
stowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kom-
presory 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, za-
wory, filtry, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, 
agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy 
elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania 
robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym 
do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie 
elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne 
i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory, 
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalino-
we i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń 
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręcz-
ne, 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, uchwy-
ty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ścierni-
ce i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy, 
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe pla-
stikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznacze-
niu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, 
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów, 
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylo-
nowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, ima-
dła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw 
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasado-
wych 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, ze-
stawy 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 uniwersal-
ne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce, 
końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na na-
sadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, ze-
staw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw 
nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasa-
dek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe, 
klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sze-
ściokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uni-
wersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie 
otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krótkie, klucze 
trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrau-
liczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, klucze 
hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur na-
stawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, 
kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusar-
skie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolar-
skie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzuto-
we, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, 
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe 
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów 
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkręta-
ki z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, 
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wy-
dłużone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce 
do izolacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce 

uniwersalne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce 
zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczyp-
ce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy, 
szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, ob-
cinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki 
proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny 
do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołożeniowe, 
dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurka-
cze do skór, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suw-
miarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kąto-
mierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe, 
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, 
szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, pozio-
mice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płasz-
czyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor lasero-
wy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwela-
tory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery in-
spekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta płaskie do drewna, 
dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeź-
biarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi 
ręczne, ostrza do zdzieraków, ostrza do strugów, ściski stolar-
skie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe 
C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, roz-
pieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu 
futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, kom-
plet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszywa-
cze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mecha-
niczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa do spawania opa-
larką, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki do rur mie-
dzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezo-
wym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-za-
pas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże spe-
cjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet 
z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem okrągłym, 
noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, no-
życzki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce 
proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wy-
ciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne, 
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi 
montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręcz-
ne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety do pompowania, 
zestawy lakiernicze, piły ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki 
uciosowe, strugi, narzędzia ręczne do szlifowania, świdry 
jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze 
do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, 
wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice 
do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu z wol-
framem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu, 
kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mo-
cujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, młot-
ki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły grzbietnice, piły 
do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zesta-
wach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki 
do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrze-
nia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski 
do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wier-
tła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze 
o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, 
poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety 
malarskie, skrobaczki, skrobaki malarskie, grabie, szpadle, ło-
paty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia 
do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropia-
nu, 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, wkrę-
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taki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końców-
ki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac 
elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki 
gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy 
pilników, uchwyty z przyssawką gwintowniki, narzynki, wier-
tarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, 
stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, 
zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, 
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, 
wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, 
przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki 
do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzo-
nek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, sku-
wacze, 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 płatni-
ce, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-karto-
nowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki ucioso-
we z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, 
piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty i zestawy klu-
czy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinają-
ce w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prę-
tów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki 
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, 
grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek 
do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, 
zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motycz-
ki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodo-
we, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wyci-
nania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręcz-
ne 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 grzbietni-
ce, 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 gip-
sowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadza-
nia kołków w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzę-
dzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas bu-
dowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki 
do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory 
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwier-
cin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, 
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki, 
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, in-
stalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, alarmy, alarmy 
antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, bezpieczniki, 
czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji 
gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki 
do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze elek-
tryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, ga-
śnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki 
elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycz-
nych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników 
elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakiet-
ki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakiet-
ki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników, 
kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki 
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewo-
dów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, 
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki 

bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice 
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, ga-
śnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samo-
chodowe, 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 lakierni-
cze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne 
ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświe-
tleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, 
oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - ha-
logeny, lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy bu-
dowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świe-
tlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pie-
ców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki 
centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, 
wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, 
przewody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, 
grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia 
i instalacje klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły 
grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe, 
płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny 
łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia 
w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetle-
niowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki sa-
mochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elek-
tryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, 
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, 
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samo-
chodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do prze-
wożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, reje-
stratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bez-
pieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe, 
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, na-
kładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, fil-
try olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, 
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry po-
wietrza, 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 ma-
larskie, wałki malarskie z rączką, wałki malarskie specjalne 
do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malar-
skie: kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski: 
kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórza-
ne, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malar-
skich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania 
narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, ze-
stawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy 
malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: ku-
weta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malar-
skie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zesta-
wy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zesta-
wy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malar-
skie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, 
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wał-
ków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalo-
we izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użyt-
ku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w bu-
downictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użyt-
ku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczel-
niające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, 
niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjali-
styczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, 
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taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe 
stosowane przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucz-
nego do stosowania w pracach budowlanych, worki na od-
pady, worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, 
taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, pły-
ny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki 
ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna 
do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podle-
wania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki okienne 
w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały 
budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w for-
mie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych 
i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, siat-
ki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe, 
szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, nie-
metalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, 
młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalo-
we, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki 
niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, nie-
metalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wy-
kończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy 
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, 
okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy nie-
metalowe, listwy do przycinania tapet, szczotki do tapeto-
wania, 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, im-
pregnaty do drewna, ochronne i barwiące, membrany izola-
cyjne do celów budowlanych, panele prefabrykowanych 
ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje 
do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łą-
czenia płyt niemetalowych dla budownictwa, masy szpa-
chlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe go-
towe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, 
pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie 
kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząb-
kowane, czerpaki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnie-
nia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dys-
persyjne, masy - szpachle dekarskie, preparaty do renowacji 
dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji 
dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gip-
sowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipso-
wo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips 
szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy mierni-
cze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, ką-
townice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, 
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, 
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi 
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczel-
niacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, 
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, ze-
stawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut 
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lu-
towania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie 
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzy-
wa 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, ta-
śmy i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych 
i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty 

z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pa-
sty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, 
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wyko-
nywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wi-
skozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, 
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w ma-
sie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipso-
wo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, 
taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe 
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gip-
sowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, ta-
śmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy 
przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy 
z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z oło-
wiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie 
z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie bu-
dowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura bu-
dowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach, 
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki 
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrz-
ne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki ze-
wnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki ze-
wnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemeta-
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 stosowa-
ne w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty 
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gip-
sowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty bu-
dowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty 
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodo-
odporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o pod-
wyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, 
płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelnia-
jące, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy 
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipso-
wo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalo-
we dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek cera-
micznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie 
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stoso-
wane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych 
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, 
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, 
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub 
bawełnianym wiskozowym do użytku w budownictwie, ta-
śmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy nie-
metalowe 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 gla-
zury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazur-
niczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica 
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, 
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mo-
cowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony 
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, ze-
stawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka 
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubo-
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we, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-
-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczoło-
we, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty 
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na da-
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 chlorokauczuko-
we, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropia-
nowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace 
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, 
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzina-
mi, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki 
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające 
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty 
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, 
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, 
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pu-
staki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ce-
glane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mine-
ralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, za-
prawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasado-
wy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styro-
pian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa, 
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile 
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje 
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe, 
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie 
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, 
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wy-
równawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksy-
dowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, 
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalo-
we, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile 
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili 
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do do-
ciepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafo-
nia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, 
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rol-
ce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z po-
liwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany da-
chowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynno-
we spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, ko-
lanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki 
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnie-
niowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka 
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku 
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw 
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblo-
we, 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 ze-
wnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastiko-
we 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, zbior-
niki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zra-
szacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, 
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopo-

we do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra 
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segre-
gatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składa-
ne, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki 
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy 
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewnia-
ne do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwin-
tem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbko-
wych 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 ro-
boczych, skarpety.

(210) 492369 (220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WY-Wyoming
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, ma-
skowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalo-
wych dla budownictwa, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, preparaty ogniotrwałe uszczelniające, pasty anaerobo-
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 lakie-
rów, 2 powłoki ochronne do wykańczania mebli, powłoki 
ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe 
do kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, do drewna i barwiące 
impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, powło-
ki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne 
na podłogi, 6 zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty 
do lutowania miękkiego, lut twardy, 8 czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, 
szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapeto-
wania, szpachle do tapetowania, sznurki treserskie, sznurki 
treserskie z kredą, sznur murarski, żyłka murarska, mieszadła 
budowlane, mieszadła ręczne, kielnie murarskie, kielnie kąto-
we do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbko-
wane, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, 
suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice wod-
ne, łaty murarskie, obcinarki do rur miedzianych, czyściki 
do miedzi, nożyce do rur z tworzyw sztucznych, rysiki, obcę-
gi do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus 
pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, fugownice, 
młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak 
do fug, paca do spoinowania płytek, zgarniacze wody, osło-
ny rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, 
zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą raj-
berka zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze 
tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skro-
baki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki do-
czołowe, powłoki antykorozyjne, pace styropianowe, pace 
styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną 
z gąbki, z kauczuki, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykła-
dziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fu-
gowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, 
szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowanie, szpachle 
ząbkowane do kleju, multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe 
do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicer-
skie, 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 
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przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylep-
ne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzy-
lepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowe-
go, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalo-
we 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 zabu-
dowie, worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pra-
cach budowlanych, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, 
taśmy uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy 
izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrod-
nicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączni-
ki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, mem-
brany uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne 
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczel-
niające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, 
nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papie-
rowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztuczne-
go używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku 
winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z two-
rzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych 
do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy z two-
rzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych 
do zastosowań budowlanych, taśmy z włókniny polipropyle-
nowej, taśmy z włókniny, taśmy z włókna szklanego przezna-
czone do wykonywania prac budowlanych, taśmy z celulozy, 
z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowla-
nych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania 
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, 
gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrze-
gawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownic-
twie, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy 
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczel-
niająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, ta-
śmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające 
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plasti-
kową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekar-
skie, 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 budownic-
twa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt 
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materia-
łów kompozytowych stosowane w budownictwie, folie i ta-
śmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych 
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozy-
towych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstyl-
nymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozo-
wym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochron-
ne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne sto-
sowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe 
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powło-
ki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące 
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włók-
na szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe 
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze 
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 nie-
metalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe nie-
metalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrz-
nych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne, 
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyro-
by dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, 
dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity nie-
metalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla 
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, 

niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalo-
we elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowla-
ne elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokry-
cia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, 
listwy niemetalowe, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, 
masy powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działo-
wych, 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-wa-
pienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-karto-
nowych, 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 budowla-
ne w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana, 
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki 
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrz-
ne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki ze-
wnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki ze-
wnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemeta-
lowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w bu-
downictwie, 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 uszczel-
niające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące, 
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty sty-
ropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne rury ko-
minowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi niemetalo-
we, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z two-
rzyw sztucznych, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty drew-
niane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, moski-
tiery 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 goto-
wa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian 
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodood-
porny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzysty-
wane 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 ościeżnico-
wych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, na-
rożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty 
zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitu-
miczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumicz-
ne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, 
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dacho-
wych, 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 napraw-
cze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw 
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniają-
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ce, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do da-
chów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do ce-
lów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz wor-
ków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropianowych, 
łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki 
do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, osłony te-
lewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, kołnierze 
do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35 telemarketing, 
usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-ekspor-
towe, 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 han-
dlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, 
zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprze-
dawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, do-
radztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowa-
dzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów interneto-
wych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, 
takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, im-
pregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, 
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje ter-
motopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe, 
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne do re-
nowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klin-
kieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gip-
sowo-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, uszczel-
niacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipso-
wych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowa-
nia płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do grun-
towania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskład-
nikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki 
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tu-
bach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty 
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty 
barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe 
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkła-
dowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpoża-
rowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury 
do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszal-
nika, farby epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowa-
ne w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do pole-
rowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczysz-
czania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki 
samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzew-
ne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetlenio-
wy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, 
oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszla-
chetniające do paliw, metalowe materiały budowlane, meta-
lowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny 
metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do kon-
strukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji 
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, bel-
ki stropowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty me-
talowe 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, kon-
strukcje metalowe dla budownictwa, kratownice metalowe, 
łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia 
metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice 
metalowe, palety transportowe metalowe, pierścienie meta-
lowe, pierścienie nagwintowane, złączki metalowe, płyty 

podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, 
pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągo-
we metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalo-
we, łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian i ościeżnico-
we metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, narożniki 
aluminiowe, profile metalowe do dociepleń, narożniki z siat-
ką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, 
listwy podtynkowe metalowe, siatka tynkarska, siatka zbroją-
ca do dociepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne, rolety ze-
wnętrzne metalowe, rurociągi metalowe, rury metalowe, 
rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłuża-
cze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe 
i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy 
ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy meta-
lowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i za-
mknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, 
rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące i wzmacniające kon-
strukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, 
linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasu-
wy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki 
rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, 
wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne 
metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki meta-
lowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, 
akcesoria metalowe do okien, siatki rolno-leśne metalowe, 
siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, 
drut metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędzio-
we metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania 
drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o na-
pędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wier-
tarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cię-
cia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do ob-
róbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, 
frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbi-
ny hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiar-
ki elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, 
łożyska, mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, mło-
ty o napędzie mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urzą-
dzeń elektrycznych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki 
elektryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i za-
praw, urządzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, 
agregaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pom-
py tłokowe, piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety 
pneumatyczne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniają-
cej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, 
pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety 
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podno-
śniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki ma-
szyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, 
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, spa-
warki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lu-
townice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lu-
townicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elek-
tryczne, świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki 
mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie 
do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, prze-
cinarki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, mło-
towiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, mło-
ty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, 
wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki aku-
mulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, 
wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe 
do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wy-
rzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, 
wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, mi-
nipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elek-
tryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatoro-
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we, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia 
wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, 
piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne noży-
ce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki 
oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyj-
ne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, 
szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, 
frezarki, szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurza-
cze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądo-
twórcze proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odcią-
gi wiórów elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, 
podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki 
hydrauliczne, wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, pro-
stowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kom-
presory 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, za-
wory, filtry, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, 
agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy 
elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania 
robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym 
do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie 
elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne 
i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory, 
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalino-
we i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń 
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręcz-
ne, 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, uchwy-
ty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ścierni-
ce i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy, 
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe pla-
stikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznacze-
niu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, 
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów, 
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylo-
nowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, ima-
dła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw 
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasado-
wych 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, ze-
stawy 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 uniwersal-
ne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce, 
końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na na-
sadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, ze-
staw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw 
nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasa-
dek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe, 
klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sze-
ściokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uni-
wersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie 
otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krótkie, klucze 
trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrau-
liczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, klucze 
hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur na-
stawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, 

kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusar-
skie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolar-
skie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzuto-
we, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, 
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe 
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów 
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkręta-
ki z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, 
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wy-
dłużone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce 
do izolacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce 
uniwersalne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce 
zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczyp-
ce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy, 
szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, ob-
cinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki 
proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny 
do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołożeniowe, 
dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurka-
cze do skór, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suw-
miarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kąto-
mierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe, 
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, 
szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, pozio-
mice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płasz-
czyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor lasero-
wy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwela-
tory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery in-
spekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta płaskie do drewna, 
dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeź-
biarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi 
ręczne, ostrza do zdzieraków, ostrza do strugów, ściski stolar-
skie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe 
C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, roz-
pieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu 
futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, kom-
plet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszywa-
cze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mecha-
niczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa do spawania opa-
larką, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki do rur mie-
dzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezo-
wym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-za-
pas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże spe-
cjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet 
z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem okrągłym, 
noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, no-
życzki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce 
proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wy-
ciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne, 
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi 
montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręcz-
ne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety do pompowania, 
zestawy lakiernicze, piły ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki 
uciosowe, strugi, narzędzia ręczne do szlifowania, świdry 
jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze 
do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, 
wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice 
do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu z wol-
framem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu, 
kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mo-
cujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, młot-
ki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły grzbietnice, piły 
do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zesta-
wach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki 
do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrze-
nia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski 
do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wier-
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tła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze 
o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, 
poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety 
malarskie, skrobaczki, skrobaki malarskie, grabie, szpadle, ło-
paty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia 
do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropia-
nu, 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, wkrę-
taki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końców-
ki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac 
elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki 
gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy 
pilników, uchwyty z przyssawką gwintowniki, narzynki, wier-
tarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, 
stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, 
zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, 
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, 
wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, 
przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki 
do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzo-
nek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, sku-
wacze, 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 płatni-
ce, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-karto-
nowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki ucioso-
we z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, 
piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty i zestawy klu-
czy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinają-
ce w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prę-
tów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki 
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, 
grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek 
do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, 
zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motycz-
ki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodo-
we, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wyci-
nania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręcz-
ne 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 grzbietni-
ce, 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 gip-
sowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadza-
nia kołków w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzę-
dzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas bu-
dowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki 
do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory 
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwier-
cin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, 
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki, 
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, in-
stalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, alarmy, alarmy 
antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, bezpieczniki, 
czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji 
gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki 
do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze elek-

tryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, ga-
śnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki 
elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycz-
nych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników 
elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakiet-
ki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakiet-
ki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników, 
kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki 
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewo-
dów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, 
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki 
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice 
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, ga-
śnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samo-
chodowe, 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 lakierni-
cze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne 
ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświe-
tleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, 
oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - ha-
logeny, lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy bu-
dowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świe-
tlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pie-
ców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki 
centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, 
wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, 
przewody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, 
grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia 
i instalacje klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły 
grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe, 
płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny 
łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia 
w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetle-
niowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki sa-
mochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elek-
tryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, 
koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, 
wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samo-
chodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do prze-
wożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, reje-
stratory obrazu pojazdu, bagażniki samochodowe, bez-
pieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe, 
trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, na-
kładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, fil-
try olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, 
klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry po-
wietrza, 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 ma-
larskie, wałki malarskie z rączką, wałki malarskie specjalne 
do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malar-
skie: kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski: 
kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórza-
ne, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malar-
skich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania 
narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, ze-
stawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy 
malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: ku-
weta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malar-
skie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zesta-
wy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zesta-
wy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malar-
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skie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, 
pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wał-
ków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalo-
we izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użyt-
ku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w bu-
downictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użyt-
ku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczel-
niające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, 
niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjali-
styczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, 
taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe 
stosowane przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucz-
nego do stosowania w pracach budowlanych, worki na od-
pady, worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, 
taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, pły-
ny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki 
ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna 
do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podle-
wania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki okienne 
w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały 
budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w for-
mie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych 
i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, siat-
ki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe, 
szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, nie-
metalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, 
młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalo-
we, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki 
niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, nie-
metalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wy-
kończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy 
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, 
okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy nie-
metalowe, listwy do przycinania tapet, szczotki do tapeto-
wania, 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, im-
pregnaty do drewna, ochronne i barwiące, membrany izola-
cyjne do celów budowlanych, panele prefabrykowanych 
ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje 
do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łą-
czenia płyt niemetalowych dla budownictwa, masy szpa-
chlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe go-
towe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, 
pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie 
kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząb-
kowane, czerpaki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnie-
nia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dys-
persyjne, masy - szpachle dekarskie, preparaty do renowacji 
dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji 
dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gip-
sowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipso-
wo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips 
szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy mierni-
cze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, ką-
townice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, 
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, 
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi 
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczel-
niacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, 

taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, ze-
stawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut 
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lu-
towania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie 
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzy-
wa 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, ta-
śmy i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych 
i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty 
z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pa-
sty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, 
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wyko-
nywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wi-
skozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, 
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w ma-
sie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipso-
wo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, 
taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe 
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gip-
sowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, ta-
śmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy 
przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy 
z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z oło-
wiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie 
z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie bu-
dowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura bu-
dowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach, 
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki 
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrz-
ne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki ze-
wnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki ze-
wnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemeta-
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 stosowa-
ne w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty 
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gip-
sowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty bu-
dowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty 
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodo-
odporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o pod-
wyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, 
płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelnia-
jące, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy 
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipso-
wo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalo-
we dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek cera-
micznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie 
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stoso-
wane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych 
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, 
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, 
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub 
bawełnianym wiskozowym do użytku w budownictwie, ta-
śmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy nie-
metalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy 
ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane 
w budownictwie, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, 
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce 
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe 
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do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury, 
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki 
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do gla-
zury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazur-
niczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica 
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, 
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mo-
cowania płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony 
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, ze-
stawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka 
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubo-
we, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-
-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczoło-
we, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty 
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na da-
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 chlorokauczuko-
we, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropia-
nowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace 
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, 
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzina-
mi, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki 
poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające 
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty 
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, 
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, 
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pu-
staki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ce-
glane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mine-
ralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, za-
prawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasado-
wy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styro-
pian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa, 
kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile 
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje 
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe, 
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie 
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, 
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wy-
równawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksy-
dowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, 
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalo-
we, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile 
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili 
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do do-
ciepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafo-
nia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, 
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rol-
ce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z po-
liwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany da-
chowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynno-
we spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, ko-
lanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki 
rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnie-
niowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka 
studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku 
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw 
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblo-
we, 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 ze-
wnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastiko-
we 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, zbior-
niki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zra-
szacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, 
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopo-
we do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra 
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segre-
gatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składa-
ne, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki 
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy 
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewnia-
ne do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwin-
tem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbko-
wych 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 ro-
boczych, skarpety.

(210) 492370 (220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MO-Missouri
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, 
maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt nieme-
talowych 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 montażo-
we, kleje uszczelniające, spoiwa z wyjątkiem spoiw do farb 
i lakierów, 2 powłoki ochronne do wykańczania mebli, po-
włoki ochronne na posadzki i na beton, żywice epoksydowe 
do kalafonia, spoiwa do farb i lakierów, do drewna i barwią-
ce impregnaty powłoki ochronne do dachów jako farby, po-
włoki elastyczne na dachy jako farby, preparaty ochronne 
na podłogi, 6 zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty 
do lutowania miękkiego, lut twardy, 8 czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesiel-
skie, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do ta-
petowania, 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, raj-
berki ząbkowane, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy 
miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziom-
nice wodne, łaty murarskie, obcinarki do rur miedzianych, 
czyściki do miedzi, nożyce do rur z tworzyw sztucznych, ry-
siki, obcęgi do glazury, młotki do glazury, otwornice do gla-
zury plus pilniki jako zestaw, piła wolframowa do glazury, 
fugownice, młotek gumowy glazurniczy, fugownica siliko-
nem, zdzierak do fug, paca do spoinowania płytek, zgarnia-
cze 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 styropia-
nowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace 
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z okładziną z gąbki, z kauczuki, z filcu, z gumy, pace z tarką, 
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzina-
mi, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle 
fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowa-
nie, 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 prze-
znaczeniu budowlanym, folie metalowe izolacyjne, folie 
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, 
papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budownic-
twie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, ta-
śmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, 
medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien 
i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, taśmy malarskie, 
taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie, taśmy 
malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy pian-
kowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowa-
ne przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucznego 
do stosowania w pracach budowlanych, tynki do izolacji 
akustycznej i cieplnej, taśmy uszczelniające, folie izolacyjne, 
folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w bu-
downictwie, węże ogrodnicze do podlewania, uszczelki 
okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki 
niemetalowe do węży, membrany uszczelniające bimetalo-
we, 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 zbroją-
cego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach 
budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane 
do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z two-
rzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gip-
sowo-kartonowych, taśmy z tworzyw sztucznych, z two-
rzyw naturalnych lub mieszanych do zastosowań budowla-
nych, 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 akryla-
nów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlo-
wej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapien-
nych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze i zabez-
pieczające teren stosowane w budownictwie, taśmy łącze-
niowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe 
do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amor-
tyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylata-
cyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogo-
we, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, ta-
śmy 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 sufito-
wych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy 
do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych 
i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompo-
zytowych stosowane w budownictwie, folie i taśmy z two-
rzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane 
w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, 
z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, 
strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym 
o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne 
dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stoso-
wane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z two-
rzyw sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki 
chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące 
i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włók-

na szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe 
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze 
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, 19 nie-
metalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe nie-
metalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrz-
nych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne, 
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wy-
roby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyj-
ne, 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, niemetalo-
we budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe 
podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla 
budownictwa, listwy niemetalowe, masy bitumiczne, grunt 
bitumiczny, masy powłokowe, panele prefabrykowanych 
ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac bu-
dowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpa-
chlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gła-
dzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle 
dekarskie, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gip-
sowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipso-
wo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips 
szpachlowy, kątownice budowlane niemetalowe, kątowni-
ce nastawne niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania 
przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami bu-
dowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, 
folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektu-
ra budowlana, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe 
ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszy-
nowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne 
i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki ze-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki 
zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, pre-
fabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, two-
rzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfalto-
wa, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipso-
wo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, 
płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ścia-
ny i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, 
płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochron-
ne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty 
giętkie, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, profile taraso-
we niemetalowe, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, 
płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty pian-
kowe, powłoki antykorozyjne rury kominowe i kominkowe, 
powłoki do okien i drzwi niemetalowe, zaprawy i szpa-
chlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, 
styropian, papa, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy 
drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery nieme-
talowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, 
pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, blocz-
ki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki Ytong, płytki sza-
motowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izo-
lacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, 
wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian 
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodood-
porny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzysty-
wane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne, 
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydryto-
we, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wy-
lewki samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wie-
szaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian 
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnico-
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wych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, na-
rożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty 
zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitu-
miczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumicz-
ne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, 
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dacho-
wych, 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 napraw-
cze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw 
owadom niemetalowe, membrany bitumowe uszczelniają-
ce, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do da-
chów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane 
do celów budowlanych, 20 pojemniki niemetalowe oprócz 
worków, niemetalowe kołki do instalacji płyt styropiano-
wych, łączniki gwintowe, kółka zapasowe do gilotyny, przy-
ssawki do glazury, krzyżaki glazurnicze, kliny dystansowe, 
osłony telewizyjne niemetalowe, kołki do termoizolacji, koł-
nierze do kołków, łączniki niemetalowe do okien, 35 tele-
marketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje impor-
towo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, 
badanie rynku, marketing, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sie-
ci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie 
targów w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tek-
stów reklamowych, zapewnianie platform internetowych 
dla nabywców i sprzedawców, zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych, doradztwo w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, prowadzenie sklepów detalicznych, hur-
towni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych 
z następującymi towarami, takimi jak: cyna, silikony, kleje 
do celów przemysłowych, impregnaty do drewna i do beto-
nu, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje 
do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowa-
tory 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 mar-
muru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, 
kleje do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włókno-
wych, kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do weł-
ny 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-karto-
nowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i ele-
wacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydro-
izolacyjne jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydo-
we, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby 
w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu, 
rozpuszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, im-
pregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby we-
wnętrzne 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, za-
pachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglo-
we, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z bioma-
sy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, 
smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, 
metalowe materiały budowlane, metalowe elementy kon-

strukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny 
aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, 
metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, su-
fity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha meta-
lowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownic-
twa, pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kol-
czasty, drut naciągowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe 
do konstrukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie me-
talowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe 
dla budownictwa, kratownice metalowe, łańcuchy metalo-
we, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okła-
dziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, 
palety transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pier-
ścienie nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe 
metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, pomosty 
metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe meta-
lowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączni-
ki sufitowe metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe meta-
lowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, narożniki alumi-
niowe, profile metalowe do dociepleń, narożniki z siatką 
metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, li-
stwy podtynkowe metalowe, siatka tynkarska, siatka zbroją-
ca do dociepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne, rolety 
zewnętrzne metalowe, rurociągi metalowe, rury metalowe, 
rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłuża-
cze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe 
i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy 
ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy me-
talowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i za-
mknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, 
rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące i wzmacniające kon-
strukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesiel-
skie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, 
zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, 
drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe meta-
lowe, wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki re-
wizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wspor-
niki 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, na-
rzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicz-
nym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części ma-
szyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklar-
skie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elek-
trody urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, 
świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory 
klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalino-
we, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze 
elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie me-
chanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycz-
nych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, 
urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządze-
nia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agregaty 
malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłoko-
we, piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneu-
matyczne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej 
i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pi-
stolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety 
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podno-
śniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki ma-
szyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, 
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, spa-
warki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, 
lutownice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lu-
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townicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elek-
tryczne, świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki 
mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żura-
wie do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, 
przecinarki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, 
młotowiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, 
młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki uda-
rowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrę-
tarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki 
sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrę-
tarki 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, pi-
larki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe 
do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przeci-
naki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły 
szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, 
szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunk-
cyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki sto-
łowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki 
do polerki, strugi, strugi stołowe, frezarki, szlifierki proste, 
odkurzacze warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odku-
rzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze proste, agrega-
ty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne, 
tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, 
podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki 
ręczne, wyciągarki elektryczne, prostowniki, przewody roz-
ruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pi-
stolety do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, sma-
rownice, wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, 
klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pi-
stolety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże 
ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, spawarki in-
wertorowe, spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, 
półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, 
krajzegi, narzędzia do wykonywania robót budowlanych, 
tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i beto-
nu, narzędzia glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszy-
ny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne i spalinowe, pilarki, 
podnośniki pneumatyczne, kompresory, pompki do pom-
powania kół, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, 
części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, na-
rzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki na-
rzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne, or-
ganizery narzędziowe, regały narzędziowe, cęgi do cięcia 
drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze cierne, dłuta, 
dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, frezy, miesza-
dła, ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertar-
skie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ściernice 
i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy, 
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe pla-
stikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przezna-
czeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śru-
by, podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewo-
dów, uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski 
nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, 
imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, ze-
staw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasa-
dowych 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, ze-
stawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze oczkowe 
odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustron-

nie 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 sześcio-
kątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw 
nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otwo-
rem, 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 dwu-
stronnie otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krót-
kie, klucze trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klu-
cze hydrauliczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastaw-
ne, 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 pier-
ścieniowe 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 czoło-
we, 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, gi-
lotyny do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołoże-
niowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, 
dziurkacze do skór, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, 
suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, 
kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dacho-
we, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy mier-
nicze, 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, ka-
mery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta płaskie 
do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw 
dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręcz-
ne, 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 tapicer-
skie, zszywacze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, 
zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa 
do spawania opalarką, dysze do opalarek, klucze do rur, ob-
cinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże 
z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, 
ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamy-
wane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, do sza-
blonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże do wykła-
dzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrągłe-za-
pas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia blachy, 
nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wyciągnię-
te prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce monter-
skie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej, obcę-
gi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaciskacze 
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wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze ręczne, 
pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły ręczne, 
sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia ręcz-
ne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, 
tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, 
tarcze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zesta-
wie, wiertła otwornice do drewna w zestawie, wiertła otwor-
nice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła do metalu, 
wiertła do betonu, kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wier-
tła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, gwoździe, śru-
by, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły 
grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, poje-
dynczo i w zestawach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki 
do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników, ściski stolar-
skie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze, druty spa-
walnicze, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe, za-
ciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzę-
dzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze si-
likonu, 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 ką-
tem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pisto-
lety do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania kleju, 
wkłady klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili 
do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczyp-
ce 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 ro-
dzaju i przeznaczenia, zestawy pilników, uchwyty z przy-
ssawką gwintowniki, narzynki, wiertarki ręczne, ostrze 
do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, stojaki i prowadni-
ce, głowice robocze do elektronarzędzi, zestawy kluczy im-
busowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające 
w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prę-
tów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki 
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilo-
fa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek 
do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, 
zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, mo-
tyczki, 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 płatni-
ce, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-kar-
tonowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki ucio-
sowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, 
piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty i zestawy klu-
czy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spina-
jące w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki 
prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebi-
jaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki 
do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzo-
nek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, sku-
wacze, 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 płatni-
ce, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-kar-
tonowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki ucio-

sowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, 
piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z uchwytem, 
brzeszczoty płyt kabinowych, strugi, uchwyty do przeno-
szenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, 
kleszcze do osadzania kołków w płytach gipsowo-kartono-
wych, 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 wydmuchi-
wania zwiercin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, 
pierścienie, kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, 
zawleczki, krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha da-
chówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 
alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, 
bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczel-
ności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wę-
żowe, rurki do wagi wężowej, przewody elektryczne, prze-
dłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia po-
miarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, 
włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd 
elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy 
włączników elektrycznych, diody do podświetlania, ściem-
niacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki 
do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osło-
ny do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelek-
tryfikowane, pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elek-
tryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektrycz-
ne, złącza elektryczne, odzież ochronna, osłony twarzy, ręka-
wice ochronne, szelki bezpieczeństwa, szelki do pracy 
w podwieszeniu, przyłbice spawalnicze, kombinezony 
ochronne, okulary ochronne, gaśnice, przedłużacze i rozga-
łęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze sa-
mochodowe, prostowniki, okulary przeciwsłoneczne, kami-
zelki ostrzegawcze odblaskowe, próbniki elektryczne, tabli-
ce informacyjne podświetlane, odzież ochronna malarska, 
kamizelki odblaskowe, kaski ochronne, nauszniki ochronne, 
okulary i gogle ochronne, maski do oddychania, maski prze-
ciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, 
przedłużacze elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze 
i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, ża-
rówki halogenowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu 
i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane 
ze statywem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lam-
py budowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urzą-
dzenia chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrze-
wania, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego ogrzewania, 
aparatura i urządzenia chłodnicze, wymienniki ciepła, insta-
lacje do dystrybucji wody, armatura, przewody i urządzenia 
bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, kabiny natry-
skowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje klimatyza-
cji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze, krany, lam-
py oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, pod-
grzewacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi 
wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki 
ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latar-
ki, grille i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, auto-
matyka do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki 
transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków trans-
portowych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samocho-
dowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce 
na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapal-
niczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu po-
jazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodo-
we, klucze monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeń-
stwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, 
linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, 
paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamul-
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cowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, taśmy papiero-
we, 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 kol-
cami, z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy ma-
larskie specjalne z kuwetą do malowania narożników, 
do malowania krawędzi, do malowania rur, zestawy malar-
skie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy malarskie: kij 
plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wa-
łek 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 malar-
skie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malar-
skich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyj-
ne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy 
izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku 
w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w bu-
downictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użyt-
ku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczel-
niające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, 
niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specja-
listyczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malar-
skim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy 
piankowe stosowane przy suchej zabudowie, worki z two-
rzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, 
worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej 
i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy pian-
kowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochronne, plan-
deki ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, weł-
na do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do pod-
lewania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki okienne 
w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały 
budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w for-
mie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych 
i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, 
siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemeta-
lowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownic-
twa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki bu-
dowlane z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki 
ciesielskie, młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary 
niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalo-
we, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla bu-
downictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, 
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemeta-
lowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe bu-
dowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi 
i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budow-
nictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania tapet, 
szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tape-
towania, 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 bar-
wiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych, pane-
le 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 budow-

lanych, masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła bu-
dowlane, mieszadła ręczne, pojemniki do celów budowla-
nych, kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kiel-
nie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy 
szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe 
i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpa-
chle 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, po-
ziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowla-
ne, kątownice nastawne, łaty murarskie, masy spoinowe 
do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowy-
mi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-
-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sa-
nitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ognio-
trwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, taśmy 
uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy 
do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut mięk-
ki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do luto-
wania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie wstę-
gi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa 
sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z po-
lichlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, ta-
śmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mie-
szanych 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 celu-
lozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowla-
nych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania 
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, 
gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy ma-
larskie, taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łącze-
niowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe 
do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amor-
tyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylata-
cyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogo-
we, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, ta-
śmy 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 rol-
kach, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, 
tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne 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 nieme-
talowe, 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 stoso-
wane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, pły-
ty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty 
gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty 
budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, 
płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty 
wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane 
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o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty aku-
styczne, 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 nie-
metalowe 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 sztucz-
nych i materiałów kompozytowych stosowane w budow-
nictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw 
sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tek-
stylnym lub bawełnianym wiskozowym do użytku w bu-
downictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownic-
twa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budow-
nictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, 
stosowane w budownictwie, masy gruntujące, masy szpa-
chlowe, gips, obcinaki do rur miedzianych, czyścik do mie-
dzi, nożyce do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kół-
ka zapasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki 
do glazury, otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, 
wycinarki do glazury, piła wolframowa do glazury, przy-
ssawka 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 magne-
tyczne 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 styro-
pianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki 
elastyczne na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, 
rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, po-
włoki ochronne na kaloryfery, na podłogi, do zabezpiecza-
nia mebli, powłoki ochronne na posadzki i na beton, powło-
ki 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, zapa-
sy do pac z okładzinami, pace do fugowania, rynny z two-
rzyw sztucznych, pianki poliuretanowe, folie malarskie, maty 
izolujące i wyciszające pomieszczenia, styropian, papa, lepik, 
cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane stosowa-
ne w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły siliko-
nowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, 
pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki 
komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki ko-
minkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu 
komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, 
keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styro-
pian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna mine-
ralna, 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 ząbko-
wane do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, ce-
mentowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki sa-
mopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminio-
we do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki ta-
picerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, 
łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian i ościeżnico-
we niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych nie-

metalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki 
z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsy-
sacze 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, mo-
cowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, stu-
dzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, 
siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownic-
twie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złą-
cza 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 tara-
sowe, domki altany, wiaty, markizy, maty, osłony, płoty, per-
gole, kratki drewniane, parasole, pawilony ogrodowe, meble 
ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki, drzwi wejściowe 
drewniane, drzwi gospodarcze drewniane, drzwi przeciw-
pożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna z PCV, okna 
drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, 
parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrę-
tem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane do wbi-
jania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki, 
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady 
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pomp-
ką, pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, 
zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, doni-
ce, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zrasza-
czy, wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije tele-
skopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, 
wiadra z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pu-
dła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojem-
niki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania uli-
cy, szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku domo-
wego, zestawy szczotka plus szufelka, szczotki do szorowa-
nia, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe 
i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zesta-
wy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny 
elektryczne, taśmy elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznur-
ki rolnicze, żyłki do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy 
ściągające, pasy transportowe, taśmy mocujące stosowane 
w transporcie, podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obu-
wie ochronne, czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki 
do butów roboczych, skarpety.

(210) 504485 (220) 2019 09 16
(731) KLIŚ DARIUSZ, Kęty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELE łupek gontowy

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 19 łupek, łupki dachowe, pokrycia dachowe 
z gontów, kamień, kamień budowlany, pokrycia ścienne 
i elewacyjne nie z metalu, 37 usługi budowlane, usługi  
dekarskie.

(210) 512203 (220) 2020 04 02
(731) Brumbaugh Limited, Ashtead, GB
(540) (znak graficzny)
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(540) 

(531) 26.13.25, 26.11.25
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, 
nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, 
audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnaliza-
cyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia 
i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do prze-
wodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, stero-
wania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy 
do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania 
dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do po-
brania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub 
analogowe media do nagrywania i przechowywania da-
nych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzu-
cenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, kompu-
tery i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry dla 
nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowa-
nia, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nur-
ków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia 
do gaszenia ognia, oprogramowanie, programy komputero-
we umożliwiające przeglądanie Internetu, oprogramowanie 
komputerowych systemów operacyjnych, oprogramowanie 
komputerowe stanowiące przeglądarki umożliwiające prze-
glądanie globalnych sieci komputerowych oraz sieci pry-
watnych, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwarek 
internetowych, oprogramowanie do urządzeń przenośnych, 
oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, opro-
gramowanie do rozpoznania mowy, oprogramowanie 
do opracowywania programów komputerowych i aplika-
cji komputerowych do pobrania, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością 
gospodarczą, prace biurowe, usługi reklamowe oraz usługi 
katalogowe, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, reklama onli-
ne za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnia-
nie reklam, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich 
przez Internet, dostarczanie informacji dotyczących produk-
tów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostar-
czanie stron internetowych, oprogramowania i aplikacji 
komputerowych do pobrania przedstawiających biznesowe 
informacje i aktualności, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi 
telekomunikacyjne stanowiące odbiór i dostarczenie infor-
macji, wiadomości, dokumentów, obrazów oraz innych da-
nych w drodze transmisji elektronicznej, transmisja strumie-
niowa (streaming) audio i wideo w Internecie, 39 transport, 
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 
udostępnianie stron internetowych oraz linków do stron in-
ternetowych zawierających informacje geograficzne, obrazy 
map oraz funkcje wyznaczania i planowania tras, 41 naucza-
nie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
usługi w zakresie oświaty [nauczanie] mianowicie nauczanie 
oraz zajęcia w zakresie wyszukiwania w Internecie oraz re-
klamy online, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, Analiza przemysłowa, badania przemysło-
we i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usłu-
gi kontroli jakości i uwierzytelniania, Projektowanie i rozwój 
komputerowego sprzętu i oprogramowania, udostępnianie 
oprogramowania nie do pobierania, udostępnianie wyszu-

kiwarek internetowych, hosting stron internetowych oraz 
linków do stron internetowych zawierających informacje 
geograficzne, obrazy map oraz funkcje wyznaczania i pla-
nowania tras, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma 
jako usługa [PaaS], doradztwo w sprawach komputerów.

(210) 514603 (220) 2017 11 17
 (310) 2017-417 (320) 2017 05 19 (330) LI
(731) Apple Inc., Cupertino, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProMotion

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do grafiki komputerowej, 
komputery, ekrany, wyświetlacze i monitory komputerowe, 
podręczne przenośne cyfrowe urządzenia elektroniczne 
do użytku jako telefony, komputery kieszonkowe (PDA), elek-
troniczne terminarze osobiste i komputery przenośne, oraz 
do użytku w celu uzyskania dostępu do Internetu, poczty 
elektronicznej i danych cyfrowych, w tym w postaci audio 
i wideo, oprogramowanie do ekranów, wyświetlaczy i moni-
torów komputerowych.

(210) 516468 (220) 2020 07 27
(731) CGROUP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi sprzątania budynków.

(210) 519706 (220) 2020 10 19
(731) GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Park POLKOWICE

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, banko-
wość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.
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(210) 522719 (220) 2020 12 29
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBRÓWKA BISON GRASS GRUSZKA NA DZIKO 

DZIKIE OWOCE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.15, 25.01.15, 03.04.04
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, prepa-
raty alkoholowe do sporządzania napojów.

(210) 522942 (220) 2021 01 07
(731) TIMBER HALUPCZOK SPÓŁKA JAWNA, Kolanowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) est. TIMBER 1999

(531) 25.03.09, 26.07.19, 26.11.12, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, drobne wy-
roby metalowe, 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, nie-
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, plansze, 
stoiska wystawowe i oznakowanie, 37 usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi w za-
kresie prowadzenia działalności w dziedzinie budownictwa 
i architektury wnętrz, nadzoru wykonawczego, realizacji 
i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegają-
cymi na zabudowie i/lub przygotowaniu wnętrz obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, usług 
wykończeniowych, usług instalacyjnych, naprawy wnętrz 
obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej, restau-
racji i konserwacji wnętrz, usługi w zakresie wykańczania 
mebli, usługi stolarskie, tapicerskie i renowacja mebli, usługi 
w zakresie montażu mebli i instalacji sprzętu oraz artykułów 
i aparatów dla gospodarstwa domowego, zabudowa i mon-
taż stoisk wystawowych.

(210) 526030 (220) 2021 03 14
(731) AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PHOSPHOBOR Nawóz dolistny Bor + Fosfor

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 Nawóz do liści stosowany na roślinach upraw-
nych w okresie ich gwałtownego wzrostu, Nawóz do liści 
stosowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, Na-
wóz naturalny, Nawozy, Nawozy azotowe, Nawozy biologicz-
ne, Nawozy chemiczne, Nawozy do roślin, Nawozy do roślin 
doniczkowych, Nawozy do trawy, Nawozy mineralne, Nawo-
zy mieszane, Nawozy potasowe, Nawozy organiczne, Nawo-
zy zawierające azot i magnez (Mg), Nieorganiczne nawozy, 
Odżywki dla roślin, Biostymulatory roślin, Biologiczne nawo-
zy azotowe, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki od-
żywcze dla roślin, Produkty mineralne do użytku w hodowli 
roślin, Fosforan w formie ciekłej do stosowania na liściach 
rolniczych roślin uprawnych, Nawóz w formie stałej.

(210) 526043 (220) 2021 03 12
(731) BRZEGOWA MARTA HVYT, Gaj
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HVYT

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Uchwyty z metalu, Gałki [uchwyty] metalo-
we, Uchwyty metalowe do szuflad, Uchwyty do otwierania 
szuflad z metali nieszlachetnych, Okucia metalowe do me-
bli, Metalowe gałki do szuflad, 20 Niemetalowe uchwyty 
do szuflad, Uchwyty szklane do szuflad, Uchwyty do szuflad 
niemetalowe, Uchwyty porcelanowe do szuflad, Drewniane 
uchwyty do szuflad, Uchwyty z tworzyw sztucznych do me-
bli, Uchwyty do szuflad, nie z metalu, Uchwyty z tworzyw 
sztucznych do szuflad, Niemetalowe uchwyty do mebli, 
Uchwyty ceramiczne do mebli, Uchwyty ceramiczne do sza-
fek, Gliniane uchwyty do szuflad, Gałki drewniane, Gałki 
szklane, Gałki ceramiczne, Gałki porcelanowe, Gałki do fron-
tów meblowych, niemetalowe, 35 Usługi handlu detaliczne-
go związane ze sprzedażą mebli, Usługi handlu detalicznego 
i hurtowego związane ze sprzedażą mebli i akcesoriów me-
blowych, Usługi internetowej sprzedaży detalicznej i hurto-
wej mebli i akcesoriów meblowych, Prowadzenie salonów 
sprzedaży mebli i akcesoriów.

(210) 526258 (220) 2021 03 18
(731) ITRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iT i TRUST

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy-
gnalizacyjne, Urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, Alarmowe systemy 
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bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], Alarmy bezpieczeń-
stwa [inne niż do pojazdów], Urządzenia ostrzegawcze 
do celów bezpieczeństwa, Urządzenia mierzące, wykrywają-
ce, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, na-
prowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartogra-
ficzne, Sprzęt do szyfrowania, Tokeny bezpieczeństwa [urzą-
dzenia szyfrujące], Urządzenia do gromadzenia danych, 
Urządzenia do przechowywania danych, Urządzenia 
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Urządzenia do szy-
frowania danych, Urządzenia do szyfrowania, Urządzenia 
i przyrządy kodujące i dekodujące, Urządzenia i przyrządy 
do sprawdzania [nadzorowania], Urządzenia testujące do ce-
lów diagnostycznych, inne niż do celów medycznych, Urzą-
dzenia zabezpieczające i ochronne, Elektryczne i elektro-
niczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, Monitorują-
ce urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], Roboty do nad-
zoru bezpieczeństwa, Urządzenia do kontroli bezpieczeń-
stwa, Urządzenia elektroniczne do monitoringu, Urządzenia 
komputerowe do magazynowania danych, Urządzenia 
do przechowywania danych [elektryczne lub elektroniczne], 
Urządzenia do przechowywania programów komputero-
wych, Urządzenia do ochrony danych [kopie zapasowe], In-
teraktywne bazy danych, 35 Pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działal-
nością gospodarczą, Doradztwo związane z przetwarzaniem 
danych, Opracowywanie biznesowych danych statystycz-
nych, Usługi doradcze związane z elektronicznym przetwa-
rzaniem danych, Usługi informacyjne w zakresie przetwarza-
nia danych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarzą-
dzanie nimi, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwa-
rzania danych, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
handlową, Sporządzanie raportów dotyczących projektów 
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo i konsulta-
cje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo handlo-
we w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Ekspertyzy 
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Opracowywanie 
strategii przedsiębiorstw, Outsourcing [doradztwo bizneso-
we], Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
Usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, 
Usługi ekspertów do spraw efektywności działalności go-
spodarczej, Nabywanie towarów i usług dla innych firm, 
Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, Udziela-
nie porad konsumenckich dotyczących produktów, Usługi 
doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, Usługi 
doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, 
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania to-
warów dla osób trzecich, Usługi konsultacyjne w zakresie 
nabywania towarów i usług, Nabywanie towarów w imieniu 
innych przedsiębiorstw, Doradztwo w dziedzinie zarządza-
nia działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo dla 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie 
prowadzenia firmy, Usługi doradcze w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usłu-
gi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi 
w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodar-
czej, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kompu-
terowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalacja sprzętu 
audiowizualnego, Konserwacja i naprawa instalacji bezpie-
czeństwa, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu 
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Budowa infrastruktury, 
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej, Budowa infra-
struktury łącznościowej, Instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, Konserwacja i naprawa systemów kontroli do-
stępu, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu audiowi-
zualnego, Usługi informacyjne związane z instalacją syste-
mów zabezpieczających, 42 Testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości, Usługi w zakresie technologii in-

formacyjnych, Doradztwo projektowe, Usługi w zakresie 
projektowania, Usługi projektowania, Usługi naukowe i tech-
nologiczne, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdra-
żanie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie 
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, 
Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, Analizy komputerowe, Analizy 
systemów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie bez-
pieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie bez-
pieczeństwa danych, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, Doradztwo dotyczące rozwijania syste-
mów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie oprogramo-
wania zabezpieczającego, Doradztwo w zakresie bezpie-
czeństwa komputerów, Profesjonalne doradztwo dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego, Usługi doradcze dotyczą-
ce komputerowych systemów informacyjnych, Usługi do-
radcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury 
technologii informacyjnej, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowe-
go i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, Programo-
wanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami 
internetowymi, Utrzymanie oprogramowania komputero-
wego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego oraz 
ochraniające komputer przed zagrożeniami, Szyfrowanie, 
deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości 
i danych, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa kom-
puterowego w celu ochrony danych, Monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowa-
nego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Moni-
torowanie systemów komputerowych do celów bezpie-
czeństwa, Opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci 
elektronicznych, Świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie 
sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skompute-
ryzowanych transakcji, Usługi bezpieczeństwa komputero-
wego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem 
do sieci, Usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci 
administrowania certyfikatami cyfrowymi, Usługi IT w celu 
ochrony danych, Usługi ochrony danych oparte na technolo-
gii przetwarzania w chmurze, Usługi uwierzytelniania w za-
kresie bezpieczeństwa komputerowego, Usługi cyberbez-
pieczeństwa, Budowanie systemów cyberbezpieczeństwa, 
Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji, Analiza 
i ocena dotycząca projektowania produktów, Analiza i ocena 
dotycząca opracowywania produktów, Analiza projektu pro-
duktu, Analiza opracowywania produktu, Audyt jakości, Cer-
tyfikacja [kontrola jakości], Doradztwo w dziedzinie kontroli 
jakości, Doradztwo w zakresie zapewniania jakości, Kontrola 
i testowanie jakości, Kontrola jakości, Kontrola jakości usług, 
Kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, Kon-
trola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Kontrola jakości wytworzonych produktów, Ocena wydajno-
ści przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, Ocena 
wydajności systemów komputerowych w oparciu o test 
wzorcowy, Opracowywanie metod pomiarowych i testują-
cych, Opracowywanie metod testowych, Przeprowadzanie 
testów kontroli jakości, Testowanie, analizowanie i monitoro-
wanie sygnałów telekomunikacyjnych, Testowanie bezpie-
czeństwa produktów, Testowanie komputerów, Testowanie 
naukowe wspomagane komputerowo, Testowanie produk-
tów, Testowanie produktów w ramach kontroli jakości, Testo-
wanie programów komputerowych, Testowanie przemysło-
we, Testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo, 
Testy jakości, Testy kontroli jakości, Usługi badawczo-rozwo-
jowe, Usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych 
do przesyłania danych, Usługi testowania obciążenia stron 
internetowych, Usługi testowania systemów alarmowych 
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i monitorujących, Usługi testowania użyteczności witryn in-
ternetowych, Usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub 
standardów, Usługi uwierzytelniania (kontrola) danych prze-
kazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi uwierzytel-
niania (kontrola) wiadomości przekazywanych za pomocą te-
lekomunikacji, Usługi w zakresie testów wspomaganych kom-
puterowo, Usługi w zakresie testów bezpieczeństwa techno-
logicznego, Usługi w zakresie uwierzytelniania, Usługi zapew-
nienia jakości, Doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeń-
stwa, Doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, 
Doradztwo techniczne związane z programowaniem kom-
puterów, Doradztwo technologiczne, Ekspertyzy w zakresie 
technologii, Projektowanie i opracowywanie produktów kon-
sumenckich, Projektowanie i opracowywanie produktów 
przemysłowych, Projektowanie i planowanie techniczne sieci 
telekomunikacyjnych, Projektowanie i planowanie techniczne 
sprzętu telekomunikacyjnego, Projektowanie na zamówienie 
i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów 
telewizji kablowej i światłowodów, Przeprowadzanie testów 
przemysłowych, Przygotowywanie raportów dotyczących 
badań technologicznych, Tworzenie programów kontrolnych 
do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i zwią-
zanej z nimi wizualizacji, Usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii telekomunikacyjnej, Usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, Usługi doradztwa technicznego 
związane z programowaniem komputerowym, Usługi do-
radztwa technologicznego, Usługi doradztwa w dziedzinie 
rozwoju technologicznego, Usługi w zakresie planowania 
technologicznego, Usługi w zakresie udzielania informacji 
technologicznych, Analizy wykonalności projektu, Badania 
dotyczące projektowania, Badania w zakresie projektowania 
komputerów, Doradztwo techniczne związane z projektowa-
niem, Doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca 
pracy, Doradztwo w zakresie projektowania sprzętu kompu-
terowego, Doradztwo w zakresie projektów technologicz-
nych, Planowanie projektu, Projektowanie broszur, Projekto-
wanie baz danych, Projektowanie i opracowywanie baz da-
nych, Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie 
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektro-
nicznych, Projektowanie i opracowywanie sieci telekomuni-
kacyjnych, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, 
Projektowanie systemów elektronicznych, Projektowanie sys-
temów informatycznych związanych z finansami, Projektowa-
nie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, 
Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie 
systemów komunikacyjnych, Projektowanie systemów prze-
twarzania danych, Usługi doradcze w dziedzinie projektowa-
nia systemów informacyjnych, Usługi doradcze w zakresie 
projektowania, Usługi doradcze w zakresie projektowania sys-
temów komputerowych, Usługi doradcze w zakresie projek-
towania sprzętu komputerowego, Usługi projektowania i pla-
nowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi 
projektowania narzędzi do przetwarzania danych, Usługi pro-
jektowania narzędzi testowych do przetwarzania danych, 
Usługi projektowania systemów przetwarzania danych, Usługi 
projektowania systemów komputerowych, Usługi projekto-
wania technicznego wspomaganego komputerowo, Usługi 
projektowania w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
Usługi projektowania w odniesieniu do komputerów, Usługi 
projektowania w odniesieniu do systemów komputerowych, 
Usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, Usługi pro-
jektowania w zakresie procesorów danych, Usługi projektowe 
w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, Usługi 
projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowa-
nych systemów do przetwarzania informacji, Usługi technolo-
giczne i projektowanie w tym zakresie, Usługi w dziedzinie 
wzornictwa przemysłowego dotyczącego komputerów, 

Usługi technologiczne w zakresie projektowania, Badania do-
tyczące przetwarzania danych, Badania dotyczące technik te-
lekomunikacyjnych, Badania dotyczące technologii teleko-
munikacyjnych, Badania przy użyciu analiz porównawczych 
w zakresie wydajności systemów komputerowych, Badania 
przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności 
systemów komputerowych, Badania techniczne dotyczące 
komputerów, Badania technologiczne dotyczące kompute-
rów, Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją 
procesów administracyjnych, Badania z zakresu skomputery-
zowanej automatyzacji procesów technicznych, Monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie sieci kom-
puterowych, Opracowywanie systemów do przesyłania da-
nych, Opracowywanie systemów komputerowych, Opraco-
wywanie systemów przechowywania danych, Opracowywa-
nie systemów przetwarzania danych, Opracowywanie sprzę-
tu komputerowego, Opracowywanie urządzeń do przetwa-
rzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie syste-
mów do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowy-
wanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, prze-
twarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projekto-
wanie i opracowywanie systemów do przechowywania da-
nych, Projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwa-
rzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
komputerowych, Projektowanie komputerów i oprogramo-
wania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlo-
wej, Zapewnianie infrastruktury centrów danych, Zarządzanie 
projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego 
przetwarzania danych [EDP], Zarządzanie projektami kompu-
terowymi, Zarządzanie usługami w zakresie technologii infor-
macyjnych [ITSM], Zarządzanie projektami w zakresie techno-
logii informacyjnych, Hosting, oprogramowanie jako usługa 
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Opra-
cowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji 
w sieci, Tworzenie platform komputerowych, Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie stron interne-
towych dla innych, Tworzenie stron internetowych, Projekto-
wanie systemów cyberbezpieczeństwa, Wdrażanie syste-
mów bezpieczeństwa informacji, Audyty systemów bezpie-
czeństwa informacji.

(210) 527222 (220) 2021 04 08
(731) INDUSTRIE SERVICE PŁOCK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Płock

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISP Industrie Service Płock

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.24, 26.13.25
(510), (511) 37 Konserwacja i naprawa przemysłowych 
zbiorników ciśnieniowych, Konserwacja i naprawa rur uży-
wanych w urządzeniach przemysłowych.
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(210) 527420 (220) 2021 04 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) onco DERMLINE
(510), (511) 5 Wyroby medyczne w postaci tabletek, kapsu-
łek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli dla chorują-
cych na nowotwory.

(210) 527718 (220) 2021 04 13
(731) DWA MIASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalinówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWA MIASTA

(531) 27.05.01, 07.01.01, 07.01.06, 11.03.03, 19.07.01
(510), (511) 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produk-
ty piwowarskie, Piwo pełne jasne, Piwo o smaku kawy, Piwo 
jasne typu ale, Piwo bezalkoholowe, Piwa smakowe, Piwa 
o małej zawartości alkoholu, Napoje na bazie piwa, Napoje 
bezalkoholowe na bazie piwa, Koktajle na bazie piwa, Brzecz-
ka piwna, Syropy do przygotowania napojów, Brzeczka, Piwo 
słodowe, Piwo imbirowe, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślni-
cze, Piwo słodowe, Piwo typu koźlak, Piwo typu saison, Porter 
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Stout [rodzaj mocnego, 
ciemnego piwa].

(210) 527734 (220) 2021 04 19
(731) AJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mia doro FASHION

(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.01.05, 25.01.25, 26.15.15
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą.

(210) 528386 (220) 2021 05 04
(731) DERĘGOWSKA AGATA FRESH-ART, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLY HIGH

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy.

(210) 528411 (220) 2021 05 04
(731) CZERWIŃSKI GRZEGORZ, Pływaczewo
(540) (znak słowny)
(540) green owl
(510), (511) 16 Papier, tektura, karton i opakowania z nich, Pa-
pier do celów przemysłowych, Papier w masowych ilościach, 
Papier zabezpieczony, Tektura na opakowania, Drukowane 
materiały opakowaniowe z papieru, Folia, Papier cięty lase-
rowo, Papier do druku cyfrowego, Papier do wyrobu toreb 
i worków, Papier drukarski, Papier elektrostatyczny, Papier po-
wlekany, Papier rolowany do drukarek, Papier wodoodporny 
[inny niż używany w budownictwie], Półobrobiony papier, 
Tuby z tektury, Materiały drukowane, Broszury, Papier lamino-
wany, Arkusze celulozy regenerowanej do owijania, Arkusze 
do pakowania z papieru, Arkusze do pakowania z tworzyw 
sztucznych, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Mate-
riały do opakowywania, Opakowania z tworzyw sztucznych, 
Opakowania kartonowe, Papierowe torebki do pakowania, 
Pojemniki kartonowe, Pojemniki wykonane z papieru, Prze-
mysłowe pojemniki opakowaniowe z papieru, Pudełka z pa-
pieru lub kartonu, torby papierowe, Folie z polipropylenu 
do pakowania, Folie klejące do artykułów papierniczych, Folie 
z przezroczystej wiskozy do pakowania, Taśmy [introligator-
stwo], Taśmy papierowe, Taśmy zabezpieczające z tworzyw 
sztucznych, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Opakowania giętkie lub sztywne, mianowicie: folie, kieszenie, 
woreczki, kieszonki, worki, saszetki, pudełka i tubki z tworzyw 
sztucznych, papieru, tektury do konfekcjonowania produk-
tów spożywczych, kosmetycznych, farmaceutycznych lub 
parafarmaceutycznych, Pojemniki do pakowania i materiały 
do pakowania wykonane z papieru lub wykonane z papie-
ru powlekanego tworzywem sztucznym, Torby, Worki, tuby, 
tacki i arkusze do pakowania i przechowywania artykułów 
żywnościowych i produktów płynnych lub półpłynnych, 
Papier laminowany, karton lub tektura do pakowania, dystry-
bucji, opakowania i przechowywania żywności i produktów 
płynnych, Jednorazowe produkty papierowe, Materiały szko-
leniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Pojemniki 
opakowaniowe z regenerowanej celulozy, Tubki i fiolki-tubki 
z giętkich tworzyw sztucznych do pakowania, 17 Metalowe 
folie laminowane papierem [z przewagą papieru] do izolacji, 
Laminowane arkusze z tworzyw sztucznych do użytku w pro-
dukcji, Laminowane materiały z tworzyw sztucznych do użyt-
ku w produkcji, Folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], 
Folie poliestrowe, inne niż do zawijania lub pakowania, Folie 
polipropylenowe, inne niż do zawijania lub pakowania, Folie 
polietylenowe [inne niż do zawijania lub pakowania], Folie 
pokryte substancjami klejącymi do użytku w produkcji, Folie 
celulozowe [inne niż do pakowania lub zawijania], Folie z two-
rzyw sztucznych stosowane w laminowaniu papieru, Folie 
elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, 
Folie wodoodporne z tworzyw sztucznych [inne niż do pa-
kowania], Folie z polichlorku winylu [inne niż do zawijania lub 
pakowania], Wysokopołyskowe, miękkie folie z polichlorku 
winylu do użytku w produkcji, Papiery maskujące [przylepne] 
inne niż do artykułów papierniczych, do użytku domowego 
lub medycznego, Taśmy samoprzylepne do celów technicz-
nych, Taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego, 
medycznego czy domowego, 35 Usługi reklamowe, marke-
ting, promocja sprzedaży dla osób trzecich, Doradztwo i kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi wsparcia 
administracyjnego i przetwarzania danych, Administrowanie 
sprzedażą, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Handlo-
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we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Gromadzenie, na rzecz innych osób, papieru, 
kartonu, tektury, laminatów z zawartością papieru, kompozy-
tów, opakowań, pojemników, materiałów z papieru, folii, taśm 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania 
i kupowania tych towarów, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Organizowanie targów, wystaw i prezentacji 
w celach handlowych lub reklamowych, także on-line przy 
zastosowaniu sieci komputerowych, Organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Zarzą-
dzanie programami lojalnościowymi, Zarządzanie bazami 
danych, Zarządzanie w działalności handlowej, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Administrowanie i zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, Pomoc w organizowaniu 
działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badanie 
rynku, Badania rynku i badania marketingowe, Badania rynku 
i analizy biznesowe, Informacja handlowa, Zarządzanie pro-
gramami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjny-
mi, Sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa papieru, karto-
nu, tektury, laminatów z zawartością papieru, kompozytów, 
opakowań, pojemników, materiałów z papieru, folii, taśm, 
39 Konfekcjonowanie towarów, Transport, pakowanie i skła-
dowanie towarów, Organizowanie i dostarczanie towarów 
z zamówień, 40 Drukowanie wzorów dekoracyjnych na pa-
pierze pakowym i foliach z tworzyw sztucznych, Drukowanie 
obrazów na przedmiotach, Montaż na zamówienie części 
kompozytowych i z tworzyw sztucznych na rzecz innych 
osób, Odlewanie pod ciśnieniem z tworzyw sztucznych, Cię-
cie, formowanie i powlekanie wewnątrz i na zewnątrz tubek, 
butelek i pojemników przeznaczonych na produkty spożyw-
cze, kosmetyczne, upiększające, perfumeryjne, higieniczne, 
drukowanie z nośników cyfrowych, drukowanie z wykorzy-
staniem zapisu cyfrowego, drukowanie cyfrowe, 42 Prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami (dla osób 
trzecich), Badanie i rozwój produktów i form w zakresie opa-
kowań, tubek, pojemników dla produktów kosmetycznych, 
upiększających, perfumeryjnych, higienicznych, spożyw-
czych, Badania w dziedzinie mechaniki, inżynierii materiało-
wej, papieru i drewna, kompozytów, powłok i warstw, Bada-
nia techniczne w zakresie opakowań, tubek, pojemników dla 
produktów kosmetycznych, upiększających, perfumeryjnych, 
higienicznych, spożywczych, Projektowanie opakowań, Styli-
zacja, wzornictwo przemysłowe, Ekspertyzy i badania projek-
tów technicznych, Analiza i ocena dotycząca opracowywania 
produktów, Kontrola i testowanie jakości, Monitorowanie pro-
cesu w celu zapewnienia jakości, Testowanie produktów, Te-
stowanie papieru, Usługi badawczo-rozwojowe, Wzornictwo 
przemysłowe.

(210) 528412 (220) 2021 05 04
(731) CZERWIŃSKI GRZEGORZ, Pływaczewo
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.11, 03.07.05
(510), (511) 16 Papier, tektura, karton i opakowania z nich, 
Papier do celów przemysłowych, Papier w masowych ilo-
ściach, Papier zabezpieczony, Tektura na opakowania, Dru-
kowane materiały opakowaniowe z papieru, Folia, Papier 
cięty laserowo, Papier do druku cyfrowego, Papier do wy-
robu toreb i worków, Papier drukarski, Papier elektrosta-
tyczny, Papier powlekany, Papier rolowany do drukarek, 
Papier wodoodporny [inny niż używany w budownictwie], 
Półobrobiony papier, Tuby z tektury, Materiały drukowane, 
Broszury, Papier laminowany, Arkusze celulozy regenero-
wanej do owijania, Arkusze do pakowania z papieru, Arku-
sze do pakowania z tworzyw sztucznych, Folia z tworzyw 
sztucznych do pakowania, Materiały do opakowywania, 
Opakowania z tworzyw sztucznych, Opakowania kartono-
we, Papierowe torebki do pakowania, Pojemniki kartonowe, 
Pojemniki wykonane z papieru, Przemysłowe pojemniki 
opakowaniowe z papieru, Pudełka z papieru lub kartonu, 
Torby papierowe, Folie z polipropylenu do pakowania, Fo-
lie klejące do artykułów papierniczych, Folie z przezroczy-
stej wiskozy do pakowania, Taśmy [introligatorstwo], Taśmy 
papierowe, Taśmy zabezpieczające z tworzyw sztucznych, 
Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Opakowa-
nia giętkie lub sztywne, mianowicie: folie, kieszenie, wo-
reczki, kieszonki, worki, saszetki, pudełka i tubki z tworzyw 
sztucznych, papieru, tektury do konfekcjonowania produk-
tów spożywczych, kosmetycznych, farmaceutycznych lub 
parafarmaceutycznych, Pojemniki do pakowania i materiały 
do pakowania wykonane z papieru lub wykonane z papieru 
powlekanego tworzywem sztucznym, Torby, Worki, tuby, 
tacki i arkusze do pakowania i przechowywania artykułów 
żywnościowych i produktów płynnych lub półpłynnych, 
Papier laminowany, karton lub tektura do pakowania, dys-
trybucji, opakowania i przechowywania żywności i produk-
tów płynnych, Jednorazowe produkty papierowe, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Pojem-
niki opakowaniowe z regenerowanej celulozy, Tubki i fiolki-
-tubki z giętkich tworzyw sztucznych do pakowania, 17 Me-
talowe folie laminowane papierem [z przewagą papieru] 
do izolacji, Laminowane arkusze z tworzyw sztucznych 
do użytku w produkcji, Laminowane materiały z tworzyw 
sztucznych do użytku w produkcji, Folie z tworzyw sztucz-
nych [półprodukty], Folie poliestrowe, inne niż do zawijania 
lub pakowania, Folie polipropylenowe, inne niż do zawija-
nia lub pakowania, Folie polietylenowe [inne niż do zawi-
jania lub pakowania], Folie pokryte substancjami klejącymi 
do użytku w produkcji, Folie celulozowe [inne niż do pako-
wania lub zawijania], Folie z tworzyw sztucznych stosowane 
w laminowaniu papieru, Folie elastyczne z tworzyw sztucz-
nych inne niż do pakowania, Folie wodoodporne z tworzyw 
sztucznych [inne niż do pakowania], Folie z polichlorku wi-
nylu [inne niż do zawijania lub pakowania], Wysokopołysko-
we, miękkie folie z polichlorku winylu do użytku w produk-
cji, Papiery maskujące [przylepne] inne niż do artykułów pa-
pierniczych, do użytku domowego lub medycznego, Taśmy 
samoprzylepne do celów technicznych, Taśmy samoprzy-
lepne, inne niż do użytku biurowego, medycznego czy do-
mowego, 35 Usługi reklamowe, Marketing, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyj-
nego i przetwarzania danych, Administrowanie sprzedażą, 
Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 



74 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT40/2021

i usług, Gromadzenie, na rzecz innych osób, papieru, karto-
nu, tektury, laminatów z zawartością papieru, kompozytów, 
opakowań, pojemników, materiałów z papieru, folii, taśm 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania 
i kupowania tych towarów, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Organizowanie targów, wystaw i prezentacji 
w celach handlowych lub reklamowych, także on-line przy 
zastosowaniu sieci komputerowych, Organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Zarzą-
dzanie programami lojalnościowymi, Zarządzanie bazami 
danych, Zarządzanie w działalności handlowej, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Administrowanie i zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, Pomoc w organizowaniu 
działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Bada-
nie rynku, Badania rynku i badania marketingowe, Badania 
rynku i analizy biznesowe, Informacja handlowa, Zarzą-
dzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub 
promocyjnymi, Sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa 
papieru, kartonu, tektury, laminatów z zawartością papieru, 
kompozytów, opakowań, pojemników, materiałów z pa-
pieru, folii, taśm, 39 Konfekcjonowanie towarów, Transport, 
Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie i dostar-
czanie towarów z zamówień, 40 Drukowanie wzorów deko-
racyjnych na papierze pakowym i foliach z tworzyw sztucz-
nych, Drukowanie obrazów na przedmiotach, Montaż na za-
mówienie części kompozytowych i z tworzyw sztucznych 
na rzecz innych osób, Odlewanie pod ciśnieniem z tworzyw 
sztucznych, Cięcie, formowanie i powlekanie wewnątrz 
i na zewnątrz tubek, butelek i pojemników przeznaczonych 
na produkty spożywcze, kosmetyczne, upiększające, perfu-
meryjne, higieniczne, drukowanie z nośników cyfrowych, 
drukowanie z wykorzystaniem zapisu cyfrowego, drukowa-
nie cyfrowe, 42 Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami (dla osób trzecich), Badanie i rozwój produktów 
i form w zakresie opakowań, tubek, pojemników dla pro-
duktów kosmetycznych, upiększających, perfumeryjnych, 
higienicznych, spożywczych, Badania w dziedzinie mecha-
niki, inżynierii materiałowej, papieru i drewna, kompozytów, 
powłok i warstw, Badania techniczne w zakresie opakowań, 
tubek, pojemników dla produktów kosmetycznych, upięk-
szających, perfumeryjnych, higienicznych, spożywczych, 
Projektowanie opakowań, Stylizacja, wzornictwo przemy-
słowe, Ekspertyzy i badania projektów technicznych, Anali-
za i ocena dotycząca opracowywania produktów, Kontrola 
i testowanie jakości, Monitorowanie procesu w celu zapew-
nienia jakości, Testowanie produktów, Testowanie papieru, 
Usługi badawczo-rozwojowe, Wzornictwo przemysłowe.

(210) 528648 (220) 2021 05 11
(731) WIERZCHOWSKI DARIUSZ CENTRUM SZKOLEŃ 

STRZELECKICH SHOOTER, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) shooter

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 23.03.01, 23.03.05
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 529102 (220) 2021 05 19
(731) CLINIC 4CAR-STUDIO AUTO KOSMETYKI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) CLINIC 4 CAR

(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.23
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośred-
nictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz innych 
środków komunikacji w zakresie towarów: środki i preparaty 
do prania, mycia, czyszczenia, polerowania, odtłuszczania 
i ścierania, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Dezodoranty 
inne niż dla ludzi i zwierząt, Odmrażacze do szyb i zamków, 
Skrobaczki do szyb, Szczotki do śniegu, Płyny do spryskiwa-
czy pojazdów mechanicznych, Pudła i torby do pakowania 
prezentów, Preparaty i impregnaty do zabezpieczania oraz 
regeneracji lakieru, metalu, plastiku, winylu i gumy, Środ-
ki czyszczące do usuwania owadów z karoserii pojazdów 
mechanicznych, Czernidła do opon, rękawice, szczotki, 
szczoteczki i pędzle do czyszczenia i mycia pojazdów me-
chanicznych, Szczotki, płyny i preparaty do czyszczenia felg, 
preparaty zabezpieczające do lakieru, tworzyw sztucznych 
i szkła, ściereczki i ręczniki do czyszczenia, osuszania oraz 
polerowania pojazdów mechanicznych, ściereczki i prepa-
raty do czyszczenia szyb, powłoki ceramiczne do zabezpie-
czania lakieru, powłoki ochronne do lakieru, kwaśna piana 
aktywna do mycia pojazdów mechanicznych, szampony 
samochodowe, preparaty do usuwania asfaltu, kleju, smaru, 
żywicy z elementów lakierowanych, plastikowych, szyb i sil-
nika, Preparaty do czyszczenia i zabezpieczania opon i ele-
mentów gumowych, pasty ścierne, pasty polerskie i glinki 
do pojazdów mechanicznych, preparaty i akcesoria do re-
nowacji lamp pojazdów mechanicznych, lakiery i materiały 
lakiernicze, Rozcieńczalniki do lakierów i farb, Lakiery do pla-
stiku, preparaty zapobiegające matowieniu metalu, Powłoki 
zabezpieczające podwozia pojazdów, Preparaty zabezpie-
czające do metali, Smary przeciwrdzewne, Środki i taśmy 
antykorozyjne, Impregnaty do tkanin, odświeżacze samo-
chodowe, zapachy i neutralizatory zapachu do pojazdów 
mechanicznych, woski i mleczka do polerowania, maszyny 
polerskie, polerskie: pady, gąbki, głowice, stożki, dyski, kule, 
aplikatory, futra, talerze oporowe, talerze mocujące, prze-
dłużki, przekładki i fartuchy, mocowania głowic polerskich, 
podkładki do mocowania tarcz polerskich, dyski wsporcze 
do gąbek i futer polerskich, taśmy maskujące i ochronne 
do polerowania, papiery, krążki i płatki ścierne, talerze i korki 
szlifierskie, odkurzacze do pojazdów mechanicznych, myjki 
ciśnieniowe, mierniki lakieru, promienniki lakiernicze, lampy 
inspekcyjne, lampy stojące, lampy podwieszane, czołówki, 
stojaki do lamp, opryskiwacze, pianownice, pędzle, torby 
i organizery na kosmetyki samochodowe, maty zabezpie-
czające na dywaniki pojazdów mechanicznych, maty samo-
chodowe, ładowarki samochodowe, uchwyty na telefony, 
skrobaczki do ściągania naklejek, 37 Mycie, czyszczenie 
i konserwacja samochodów oraz pojazdów, Lakierowanie, 
Zabezpieczanie pojazdów przed korozją, Wypożyczanie 
maszyn do mycia, czyszczenia i konserwacji samochodów 
oraz pojazdów, Doradztwo w zakresie mycia, czyszczenia 
i konserwacji samochodów oraz pojazdów, 41 Organizowa-
nie, prowadzenie i obsługa szkoleń.

(210) 529173 (220) 2021 05 21
(731) XIA YONGPING, Bajo B, ES
(540) (znak słowny)
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(540) KMT
(510), (511) 9 Odbiorniki elektryczne, Wagi elektryczne, 
Wagi łazienkowe, Urządzenia elektryczne nawigacyjne, 
11 Urządzenia elektryczne grzewcze, Frytownice elek-
tryczne, Elektryczne tostery, Czajniki elektryczne, Gofrow-
nice elektryczne, Garnki elektryczne, Patelnie elektryczne, 
Oświetlenie elektryczne, Lampy elektryczne, Wentylatory 
elektryczne, Elektryczne latarki, Kawiarki elektryczne, Elek-
tryczne opiekacze, Grzejniki elektryczne, Piekarniki elek-
tryczne, Elektryczne piekarniki, Elektryczne kuchenki, Ku-
chenki elektryczne, Akcesoria łazienkowe, Instalacje łazien-
kowe do celów sanitarnych, Instalacje łazienkowe służące 
do dostarczania wody, 16 Ramki i stojaki do fotografii, Torby 
na prezenty, Opakowanie na prezenty, Pudełka na prezenty, 
Kartony na prezenty, Opakowania na prezenty, Papierowe 
etykietki na prezenty, Papierowe torby na prezenty, Karto-
nowe pudełka na prezenty, Pudełka kartonowe na drobne 
upominki, Małe tablice, Tablice kreślarskie, Tablice magne-
tyczne do planowania zajęć i spotkań, Materiały i środki 
przeznaczone dla artystów do dekoracji, Pędzle, Materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Matryce do druku 
ręcznego, Artykuły biurowe, Materiały do rysowania, Torby 
papierowe do pakowania, Czcionki drukarskie, Dzieła sztuki 
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, 
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposa-
żenie edukacyjne, Materiały i środki do dekoracji z papieru, 
Materiały filtracyjne z papieru, Papier i karton, Torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, karto-
nu lub tworzyw sztucznych, Bielizna stołowa papierowa, Bi-
leciki stołowe, Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki 
papierowe do użytku kosmetycznego, Dekoracje na środek 
stołu z papieru, Higieniczne ręczniki papierowe do rąk, Pa-
pierowe chusteczki do wycierania, Papierowe podstawki, 
Serwetki jednorazowe, Ręczniki papierowe, 26 Rozetki [ar-
tykuły pasmanteryjne], Wstążki [artykuły pasmanteryjne], 
Haftki [artykuły pasmanteryjne], Pasmanteryjne (Artykuły -) 
z wyjątkiem nici, Dekoracja artykułów tekstylnych [łaty przy-
klejane na gorąco do -] [artykuły pasmanteryjne], Dekoracja 
artykułów tekstylnych (łaty przyklejane na gorąco do -) [ar-
tykuły pasmanteryjne], Artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem 
nici, 27 Maty łazienkowe, Dywaniki łazienkowe, Maty łazien-
kowe z tworzyw sztucznych, Dywany, chodniki i maty, Dy-
wany, Dekoracyjne antypoślizgowe wykładziny podłogowe 
w postaci arkuszy, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, 35 Rekla-
ma, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowa-
nie działalnością gospodarczą, Usługi handlu hurtowego 
i detalicznego także za pośrednictwem światowej sieci 
informatycznej, w odniesieniu do następujących towarów: 
odbiorniki elektryczne, wagi elektryczne, wagi łazienkowe, 
urządzenia elektryczne, frytownice elektryczne, elektryczne 
tostery, czajniki elektryczne, gofrownice elektryczne, garnki 
elektryczne, patelnie elektryczne, oświetlenie elektryczne, 
lampy elektryczne, wentylatory elektryczne, elektryczne la-
tarki, kawiarki elektryczne, elektryczne opiekacze, grzejniki 
elektryczne, piekarniki elektryczne, elektryczne piekarniki, 
elektryczne kuchenki, akcesoria łazienkowe, instalacje ła-
zienkowe do celów sanitarnych, instalacje łazienkowe służą-
ce do dostarczania wody, ramki i stojaki do fotografii, torby 
na prezent, opakowanie na prezenty, pudełka na prezenty, 
kartony na prezenty, opakowania na prezenty, papierowe 
etykietki na prezenty, papierowe torby na prezenty, karto-
nowe pudełka na prezenty, pudełka kartonowe na drobne 
upominki, małe tablice, tablice kreślarskie, tablice magne-
tyczne do planowania zajęć i spotkań, materiały przezna-
czone dla artystów, pędzle materiały z tworzyw sztucznych 

do pakowania, matryce do druku ręcznego, artykuły biuro-
we, materiały do rysowania, torby papierowe do pakowania, 
czcionki drukarskie, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kar-
tonu, modele architektoniczne, materiały drukowane i arty-
kuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, materiały 
i środki do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, papier 
i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowy-
wania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, bielizna 
stołowa papierowa, bileciki stołowe, chusteczki do nosa [pa-
pierowe], chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, 
dekoracje na środek stołu z papieru, higieniczne ręczniki pa-
pierowe do rąk, papierowe chusteczki do wycierania, papie-
rowe podstawki, serwetki jednorazowe, ręczniki papierowe, 
rozetki [artykuły pasmanteryjne], wstążki [artykuły pasman-
teryjne], haftki [artykuły pasmanteryjne], pasmanteryjne (ar-
tykuły -) z wyjątkiem nici, dekoracja artykułów tekstylnych 
[łaty przyklejane na gorąco do -] [artykuły pasmanteryjne], 
dekoracja artykułów tekstylnych (łaty przyklejane na gorąco 
do -) [artykuły pasmanteryjne], artykuły pasmanteryjne z wy-
jątkiem nici, maty łazienkowe, dywaniki łazienkowe, maty ła-
zienkowe z tworzyw sztucznych, karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 529174 (220) 2021 05 21
(731) XIA YONGPING, Bajo B, ES
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kmt Style

(531) 29.01.12, 27.05.01, 18.01.09, 25.07.04, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 12 Bagażniki dachowe, Części wykończenia 
wnętrza samochodów, Części konstrukcyjne do pojazdów, 
Części i akcesoria do pojazdów, Części konstrukcyjne do sa-
mochodów, 27 Materiały do pokrywania podłóg i sztuczne 
materiały do pokrywania gruntu, Dywany, chodniki i maty, 
Maty, Linoleum, Pokrycia podłogowe, Ścienne materiały de-
koracyjne, nietekstylne, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zaba-
wy, Artykuły i sprzęt sportowy, Sprzęt do gier wideo, Artyku-
ły gimnastyczne i sportowe, Ozdoby choinkowe, 35 Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały 
do pokrywania gruntu, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: pokrycia ścian i sufitów, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
dywany, chodniki i maty, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: sztuczne materiały do pokry-
wania gruntu, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
artykuły i sprzęt sportowy, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: ozdoby choinkowe, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi towarami: 
bagażniki dachowe, części wykończenia wnętrza samocho-
dów, części konstrukcyjne, części i akcesoria do pojazdów.

(210) 530444 (220) 2021 06 17
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Delecta PROSZEK DO PIECZENIA NIEZAWODNY  
NA 1 kg MĄKI

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 08.01.15, 26.01.02, 26.01.18, 
05.07.14

(510), (511) 30 Preparaty do ciast, preparaty do wyrobu pro-
duktów piekarniczych, proszek do pieczenia, proszki do wy-
robu ciast.

(210) 530448 (220) 2021 06 17
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta ORYGINALNY SERNIK NA ZIMNO Z SEREM 

MASCARPONE DUŻY SERNIK BEZ TŁUSZCZÓW 
UTWARDZONYCH

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 08.01.15, 05.07.08
(510), (511) 30 Ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasto 
na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, 
gotowe desery jako wyroby cukiernicze, gotowe desery 
jako wyroby piekarnicze, gotowe mieszanki do pieczenia, 
mieszanka do ciasta, mieszanki ciasta, mieszanki do ciast, 
mieszanki do sporządzania ciast, mieszanki gotowe do pie-
czenia, mleczne wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby 
cukiernicze, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty 
aromatyczne do wypieków, preparaty do ciast, preparaty 
do sporządzania tortów, preparaty do wyrobu produktów 
piekarniczych, produkty żywnościowe z ciasta, proszki 
do wyrobu ciast, przekąski składające się głównie z wyro-
bów cukierniczych, przekąski w postaci ciast owocowych, 

sernik, serniki, słodkie wyroby cukiernicze nie dla celów 
medycznych, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, wy-
roby piekarnicze zawierające kremy.

(210) 530449 (220) 2021 06 17
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AROMAT CIAST MIGDAŁOWY Delecta Symbol smaku

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 05.07.06, 
26.04.02, 26.04.15, 26.04.18

(510), (511) 30 Aromaty do ciast, aromaty do żywności, aro-
maty migdałowe, aromaty migdałowe do żywności lub na-
pojów, dodatki smakowe i przyprawy, esencje do artykułów 
żywnościowych inne niż esencje eteryczne i olejki eterycz-
ne, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty do ciast, 
preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, preparaty 
przyprawowe, przyprawy, substancje nadające smak jako 
dodatek do jedzenia inne niż olejki eteryczne.

(210) 530796 (220) 2021 06 24
(731) GÓRNY MONIKA DEGOSH MANUFAKTURA WNĘTRZ 

I MEBLI, Żdżary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DeGosh.pl
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(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 20 Meble, 42 Projektowanie dekoracji wnętrz.

(210) 530810 (220) 2021 07 27
(731) CHRANIUK ROMAN, Poznań;
KANIOR RYSZARD, Dąbrowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kłos

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.05.08, 26.05.15, 26.05.18, 05.07.02
(510), (511) 32 Aperitify bezalkoholowe, Cydr bezalkoholo-
wy, Koktajle bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje bez-
alkoholowe], Lemoniada, Napoje bezalkoholowe, Drinki 
na bazie piwa.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 530947 (220) 2021 08 02
(731) NIEMUNIS WALDEMAR, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JANUS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 37 Bagrowanie [pogłębianie gruntu], Betonowa-
nie, Brukarstwo i kafelkowanie, Budowa basenów, Budowa 
biur, Budowa budynków edukacyjnych, Budowa budynków 
instytucjonalnych, Budowa budynków mieszkalnych i ko-
mercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa 
budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budowa bu-
dynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Bu-
dowa budynków służby zdrowia, Budowa budynków wielo-
rodzinnych, Budowa części budynków, Budowa domów, 
Budowa domów na zamówienie, Budowa fabryk, Budowa 
fabryk na zamówienie, Budowa fundamentów, Budowa fun-
damentów budynków, Budowa fundamentów dróg, Budo-
wa galerii, Budowa ganków, Budowa hal sportowych, Budo-
wa i naprawa magazynów, Budowa i naprawa magazynów, 
Budowa instalacji wodociągowych, Budowa kabin, Budowa 
kominów, Budowa konstrukcji podziemnych, Budowa kon-
strukcji stalowych na budynki, Budowa kuchni, Budowa loka-
li socjalnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budo-
wa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości 
mieszkalnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Bu-
dowa obiektów do celów rekreacyjnych, Budowa obiektów 
do celów sportowych, Budowa obiektów medycznych, Bu-
dowa obiektów publicznych, Budowa obiektów rolnych, Bu-
dowa obiektów sportowych, Budowa obiektów wypoczyn-
kowych, Budowa osłon, Budowa pływalni, Budowa podkła-
dów pod drogi, Budowa podłóg, Budowa podziemnych in-
stalacji do przechowywania, Budowa pomieszczeń, Budowa 
prywatnych budynków mieszkalnych, Budowa przeszklo-

nych pomieszczeń, Budowa przybudówek, Budowa scho-
dów z drewna, Budowa sklepów, Budowa stropów, Budowa 
systemów odwadniających, Budowa systemów ścieków, Bu-
dowa szkół, Budowa szpitali, Budowa szybów wentylacyj-
nych, Budowa ścian, Budowa ścian działowych we wnę-
trzach, Budowa ścian osłonowych, Budowa ścianek działo-
wych, Budowa terenów sportowych, Budowa w ramach ro-
bót publicznych, Budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzę-
tu, Budowa za pomocą dostępu linowego [alpinizm przemy-
słowy], Budowanie domów, Budowanie nieruchomości, Bu-
dowanie platform [tarasów], Budowlana {Informacja - ), Bu-
downictwo, Budownictwo komercyjne, Budownictwo lądo-
we, Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo przemysło-
we, Burzenie konstrukcji, Ciesielstwo, Czyszczenie budynków 
od wewnątrz i zewnątrz, Dekarstwo (Usługi -), Demontaż 
energetycznych linii przesyłowych, Doradztwo dotyczące 
budownictwa mieszkalnego i budynków, Doradztwo inży-
nieryjne (usługi budowlane), Doradztwo inżynieryjne [bu-
downictwo], Dostarczanie informacji z zakresu przemysłu 
budowlanego, Dragowanie [pogłębianie gruntu], Drenaż 
gruntu, Impregnacja wodoodporna budynków podczas bu-
dowy, Informacja budowlana, Instalacja alarmów, Instalacja 
betonowych systemów formujących, Instalacja i naprawa 
rurociągów, Instalacja izolacji termicznej w budynkach, Insta-
lacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach 
i w konstrukcjach, Instalacja osprzętu i wyposażenia w bu-
dynkach, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabry-
kowanych elementów budowlanych, Instalacja samozamy-
kaczy do drzwi, Instalacja systemów do czystych pomiesz-
czeń, Instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, 
Instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Instalacja 
systemów rurociągów, Instalacja systemów zabezpieczają-
cych, Instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych po-
mieszczeń [clean room], Instalacja urządzeń do ogrzewania 
i chłodzenia, Instalacja urządzeń do otwierania drzwi, Instala-
cja urządzeń do otwierania i zamykania drzwi, Instalacja 
urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń łazienko-
wych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalacja, konser-
wacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, Instalacja, 
konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instala-
cja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, Instala-
cja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, instalowa-
nie alarmów przeciwwłamaniowych, Instalowanie i naprawa 
alarmów przeciwwłamaniowych, Instalowanie i naprawa ża-
luzji, Instalowanie i naprawianie rolet okiennych, Instalowa-
nie okien, Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyza-
cyjnych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyj-
nych, Instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, In-
stalowanie podwójnych szyb, Instalowanie ram okiennych, 
Instalowanie systemów kontroli dostępu, Instalowanie syste-
mów rur doprowadzających gaz, Instalowanie systemów rur 
przewodzących gazy, Instalowanie systemów rurociągów 
do przesyłania cieczy, Instalowanie systemów rurociągów 
do przesyłania pary wodnej, Instalowanie systemów wykry-
wania pożarów, Izolacja dachów, Izolacja rur, Izolacja rurocią-
gów, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów 
i dachów, Izolacja ścian zewnętrznych, Izolacja termiczna bu-
dynków, Izolacja termiczna okien, Izolowanie budynków, Izo-
lowanie budynków gotowych, Izolowanie budynków w trak-
cie budowy, Izolowanie dachów, Izolowanie rurociągów, 
Konserwacja budynków, Konserwacja i naprawa części i ak-
cesoriów budynków, Konserwacja i naprawa instalacji grzew-
czej, Konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, Konser-
wacja i naprawa wyposażenia budynków, Konserwacja i na-
prawy instalacji grzewczej, Konserwacja instalacji przemysło-
wych, Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, Konser-
wacja rur kanalizacyjnych, Konserwacja rurociągów, Konser-
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wacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, Kon-
strukcja budynków, Konstrukcja i naprawa budynków, Kon-
struowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Konsul-
tacje budowlane, Konsultacje w zakresie nadzoru budowla-
nego, Kopanie studni, Kopanie ziemi, Kruszenie betonu, Ma-
lowanie, Malowanie budynków, Malowanie domów, Malo-
wanie i lakierowanie, Malowanie i prace dekoratorskie w bu-
dynkach, Malowanie natryskowe, Malowanie powierzchni 
budynków, Malowanie powierzchni wewnętrznych i ze-
wnętrznych, Malowanie ram okiennych, Modernizacja insta-
lacji do klimatyzacji budynków, Modernizacja instalacji 
do ogrzewania budynków, Modernizacja instalacji do ogrze-
wania, wentylacji i klimatyzacji budynków, Modernizacja in-
stalacji do wentylacji budynków, Montaż [instalacja] kon-
strukcji budynków, Montaż deskowania do betonowania, 
Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Montaż instalacji 
centralnego ogrzewania, Montaż izolacji do budynków, 
Montaż kotew w skałach, Montaż ogrodzeń, Montaż okładzi-
ny zewnętrznych ścian budynku, Montaż paneli gipsowych, 
Montaż płyt ściennych, Montaż podłóg drewnianych, Mon-
taż szalunku do betonowania, Montaż ścian działowych kar-
tonowo-gipsowych, Montaż urządzeń centralnego ogrze-
wania, Montaż urządzeń grzewczych, Murarstwo, Nadzoro-
wanie konstruowania budynków, Nadzór budowlany, Nad-
zór budowlany na miejscu, Nadzór nad budowaniem kon-
strukcji, Nadzór nad remontami budynków, Nadzór nad ro-
botami budowlanymi, Nadzór nad wyburzaniem budynków, 
Nakładanie faktur na sufity, Nakładanie farb ochronnych 
na budynki, Nakładanie farb ochronnych na drewno, Nakła-
danie farby w sprayu, Nakładanie jastrychów, Nakładanie po-
kryć powierzchniowych, Nakładanie powłok na budynki, 
Nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, Nakładanie 
powłok ochronnych na budynki, Nakładanie powłok ochron-
nych na powierzchnie budynków, Nakładanie wodoodpor-
nych wykładzin, Nakładanie wylewki posadzkowej, Naprawa 
alarmów przeciwwłamaniowych, Naprawa budynków, Na-
prawa budynków zniszczonych przez ptaki, Naprawa fasad, 
Naprawa i izolacja połączeń okiennych, Naprawa i konserwa-
cja bojlerów, Naprawa i konserwacja budynków biurowych, 
Naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, Naprawa 
i konserwacja budynków na wypadek rozbiórki, Naprawa 
i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa i konserwa-
cja urządzeń do wentylacji, Naprawa i konserwacja urządzeń 
grzewczych, Naprawa i renowacja budynków, Naprawa lub 
konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa lub konser-
wacja urządzeń klimatyzacyjnych do celów przemysłowych], 
Naprawa sufitów, Naprawa urządzeń do oczyszczania wody, 
Naprawa urządzeń do wentylacji, Naprawa urządzeń 
ogrzewczych, Naprawa wykładzin sufitowych, Naprawy bu-
dynków, Oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, 
Oczyszczanie terenu, Odnawianie budynków, Odnawianie 
i renowacja budynków, Odnawianie instalacji klimatyzacyj-
nych, Odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Palowa-
nie, Podziemne prace budowlane w zakresie instalowania 
rur, Podziemne prace budowlane w zakresie systemu rur, 
Podziemne prace konstrukcyjne dotyczące okablowania, 
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie gazociągów, 
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-
-kanalizacyjnych, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie 
okablowania, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur 
gazowych, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur 
wodnych, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie ście-
ków, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie układania 
odpływów wody, Podziemne prace konstrukcyjne w zakre-
sie wylewania fundamentów, Podziemnie prace konstrukcyj-
ne w zakresie wodociągów, Pokrywanie przejść (korytarzy), 
Polerowanie betonu, Pompowanie betonu, Ponowna obrób-

ka powierzchni fasad, Powlekanie [malowanie], Powlekanie 
betonu, Powlekanie murów, Prace budowlane w zakresie 
konstrukcji stalowych, Prace konstrukcyjne domów z prefa-
brykatów, Przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków 
w trakcie budowy, Przekopywanie [wykopywanie], Prze-
kształcenie obiektów biznesowych, Przygotowanie po-
wierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, Przygo-
towanie powierzchni schodów do położenia podkładów 
i pokryć, Przygotowanie terenu [budownictwo], Przygoto-
wywanie terenu pod budowę, Regulacja nachylenia gruntu, 
Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, Regular-
ne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, Regularne serwi-
sowanie urządzeń do suszenia, Regularne serwisowanie 
urządzeń do usuwania kurzu, Regularne serwisowanie urzą-
dzeń do wentylacji, Remontowanie budynków, Renowacja 
budynków, Renowacja i naprawa budynków, Renowacja mu-
rowanych ścian i struktur, Restauracja budynków, Rozbiórka 
budynków, Rozbiórka dachów, Rozbiórka kominów, Rozbiór-
ka konstrukcji, Rozbiórka zakładów przemysłowych, Spawa-
nie konstrukcji stalowych do celów budowlanych, Specjali-
styczne odnawianie budynków, sprężanie betonu, Stabiliza-
cja gruntu, Stawianie domów z prefabrykatów, Stawianie 
fundamentów, Szlifowanie papierem ściernym, Szlifowanie 
przy użyciu pumeksu, Tynkowanie, Udostępnianie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją gazowych podgrze-
waczy wody, Udzielanie informacji budowlanych, Udzielanie 
informacji budowlanych z a pomocą środków elektronicz-
nych, Udzielanie informacji budowlanych związanych z ro-
botami publicznymi, Udzielanie informacji online związa-
nych ze wznoszeniem budynków, Udzielanie informacji 
związanych z czyszczeniem zewnętrznych elementów bu-
dynków, Udzielanie informacji związanych z konstrukcją bu-
dynków, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją urządzeń do klimatyzacji, Udzielanie informacji 
związanych z odbudową budynków, Udzielanie informacji 
związanych z renowacją budynków, Udzielanie informacji 
związanych z wyburzaniem budynków, Udzielanie informa-
cji związanych ze sprzątaniem budynków, Udzielanie infor-
macji związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją 
budynków, Układanie dachówek i płytek łupkowych, Układa-
nie i zakopywanie kabli, Układanie kabli, Układanie parkie-
tów, Układanie płytek podłogowych, Układanie pokryć sufi-
tów, Układanie rur, Układanie rurociągów, Układanie sufitów, 
Usługi brukarskie, Usługi budowlane, Usługi budowlane 
i konstrukcyjne, Usługi budowlane i naprawy budynków, 
Usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby prze-
mysłu, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkal-
nych, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, 
Usługi budowy konstrukcji tymczasowych, Usługi czyszcze-
nia przewodów wentylacyjnych, Usługi dekarskie, Usługi de-
montażu, Usługi dezodoryzacji, Usługi doradcze dotyczące 
konstrukcji budynków i innych struktur, Usługi doradcze do-
tyczące przebudowy budynków, Usługi doradcze dotyczące 
remontów budynków, Usługi doradcze dotyczące renowacji 
budynków, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące bu-
downictwa, Usługi doradcze w zakresie budowania, Usługi 
doradcze w zakresie kopania w ziemi, Usługi doradcze w za-
kresie remontów budynków, Usługi doradcze związane z in-
stalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Usługi dorad-
cze związane z publicznymi robotami budowlanymi, Usługi 
doradcze związane z wyburzaniem budynków, Usługi do-
radcze, informacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi 
robotami budowlanymi, Usługi doradztwa budowlanego, 
Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, Usługi do-
szczelniania budynków, Usługi drenażowe, Usługi general-
nych wykonawców budowlanych, Usługi hydrauliczne, Usłu-
gi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, Usługi in-
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spekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Usługi in-
stalacji dachów, Usługi instalowania rur, Usługi izolacyjne, 
Usługi konserwacji i naprawy budynków świadczone przez 
majstrów, Usługi konserwacyjne dla zakładów przemysło-
wych, Usługi malarskie, Usługi malowania domów, Usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, 
Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczą-
cych nieruchomości, Usługi naprawy rur odpływowych, 
Usługi odnawiania budynków, Usługi poziomowania betonu, 
Usługi rozbiórkowe, Usługi spulchniania betonu, Usługi sza-
lunkowe, Usługi szklenia budynków, Usługi tynkowania, Usłu-
gi układania płytek ceramicznych, Usługi układania rur, Usłu-
gi uszczelniania i wodouszczelniania budynków, Usługi 
uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyza-
cyjnych, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi w zakresie ce-
mentacji, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi 
w zakresie instalowania alarmów, Usługi w zakresie instalo-
wania kanałów ściekowych, Usługi w zakresie instalowania 
rur odpływowych, Usługi w zakresie konstrukcji hydraulicz-
nych, Usługi w zakresie malowania i dekorowania budynków, 
Usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, Usługi 
w zakresie nakładania powłok ochronnych na zewnątrz bu-
dynków, Usługi w zakresie, Usługi w zakresie prac wysoko-
ściowych, Usługi w zakresie przenoszenia mas ziemnych, 
Usługi w zakresie remontów budynków, Usługi w zakresie 
rozbiórek, Usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez wkła-
danie prętów wzmacniających, Usługi w zakresie stabilizacji 
gleby poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie sta-
bilizacji gleby poprzez wstrzykiwanie zaczynu cementowe-
go, Usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez zagęszczanie 
wibracyjne, Usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez 
wkładanie prętów wzmacniających, Usługi w zakresie stabili-
zacji gruntu poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi w za-
kresie stabilizacji gruntu poprzez wstrzykiwanie zaprawy 
murarskiej, Usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez za-
gęszczanie wibracyjne, Usługi w zakresie stabilizacji terenu 
poprzez wkładanie prętów wzmacniających, Usługi w zakre-
sie stabilizacji terenu poprzez wstrzykiwanie cementu, Usłu-
gi w zakresie stabilizacji terenu poprzez wstrzykiwanie zapra-
wy murarskiej, Usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez 
zagęszczanie wibracyjne, Usługi w zakresie wykopywania, 
Usługi w zakresie zabezpieczania przed wilgocią budynków 
w trakcie budowy, Usługi wbijania pali, Usługi wykonawców 
instalacji elektrycznych, Usługi wykonawców w zakresie in-
stalacji grzewczej, Usługi wykonawców w zakresie instalacji 
klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców w zakresie płyt gip-
sowych, Usługi zabezpieczania przed wilgocią, Usługi zarzą-
dzania budową, Usuwanie gruzu z budynków [usługi bu-
dowlane], Usuwanie nawierzchni, Uszczelnianie betonu, 
Uszczelnianie budynków, Uszczelnianie budynków podczas 
budowy, Uszczelnianie nawierzchni, Wbijanie pali, Wciąganie 
budynków i budowli, Wiercenie studni, Wiercenie studni 
wodnych, Wykonywanie obrzutki na basenach pływackich, 
Wykonywanie obrzutki na budynkach, Wykonywanie ob-
rzutki na budynkach, Wykrywanie ciągów powietrza w bu-
dynkach, Wykrywanie nieszczelności w budynkach, Wylewa-
nie (układanie) fundamentów, Wymiana cegieł i przebudowa 
pieców, Wymiana okien, Wymiana ram okiennych, Wyrów-
nywanie betonu, Wyrównywanie terenu budowy, Wzmac-
nianie fundamentów zaczynem cementowym, Wzmacnia-
nie gruntu, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, 
Wznoszenie centrów handlowych, Wznoszenie obszarów 
mieszkalnych, Wznoszenie prefabrykowanych budynków 
i konstrukcji, Wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalo-
wych, Wznoszenie zakładów produkcyjnych, Zabezpiecza-

nie budynków przed wilgocią podczas ich budowy, Zabez-
pieczanie przeciwwilgociowe piwnic, Zabezpieczanie przed 
ogniem w czasie budowy, Zabezpieczanie przed przeciąga-
mi [uszczelnianie], Zabezpieczanie przed wilgocią w czasie 
budowy, Zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, Za-
pobieganie dostawaniu się pyłu do budynków, Zapobiega-
nie osiadaniu budynków i poprawki w tym zakresie, Zapo-
bieganie zapadaniu się budynków i poprawki w tym zakre-
sie, Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budo-
wy, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie 
konstruowania budynków, Zarządzanie projektem budowy, 
Zbrojenie budynków.

(210) 530999 (220) 2021 07 01
(731) CAJDLER MARISOL GARICA, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRINT TEX

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.99
(510), (511) 40 Drukowanie wszywek i etykiet z branży 
odzieżowej.

(210) 531051 (220) 2021 07 02
(731) NOWORYTA ARTUR, Filipowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSPORT

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.16
(510), (511) 28 Narty, Narty zjazdowe.

(210) 531148 (220) 2021 07 06
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOS JAKOŚĆ PREMIUM
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.09.02, 26.01.02, 26.01.03, 26.04.02, 
26.04.18, 05.09.06, 05.09.17, 05.09.22, 08.01.25

(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy 
przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy 
przyprawowe, sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ket-
chupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przy-
gotowywania sosów, sosy, sosy mięsne, sosy do sałatek, sosy 
przyprawowe, sosy warzywne, sosy ziołowe, sosy do mięs, 
sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, 
dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przypra-
wy do żywności, ocet, marynaty do mięs.

(210) 531149 (220) 2021 07 06
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOS JAKOŚĆ PREMIUM VEGAN NIE ZAWIERA CUKRU 

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.09.17, 05.09.22, 08.03.10, 24.09.02, 
26.01.02, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.18, 05.03.16, 05.07.12, 
05.07.19

(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy 
przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy 
przyprawowe, sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ket-
chupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przy-
gotowywania sosów, sosy, sosy mięsne, sosy do sałatek, sosy 
przyprawowe, sosy warzywne, sosy ziołowe, sosy do mięs, 
sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, 
dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przypra-
wy do żywności, ocet, marynaty do mięs.

(210) 531152 (220) 2021 07 06
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREET PREMIUM SUPER WYGODNE DO PRACY 

I SZKOŁY

(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.03.01, 19.03.21, 24.09.02, 24.09.05, 
26.01.02, 26.01.03, 08.05.03, 11.01.04, 08.01.06, 26.01.01, 
26.01.18, 01.15.11, 26.04.02, 26.04.18, 13.03.07

(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy 
przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy 
przyprawowe, sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ket-
chupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przy-
gotowywania sosów, sosy, sosy mięsne, sosy do sałatek, sosy 
przyprawowe, sosy warzywne, sosy ziołowe, sosy do mięs, 
sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, 
dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przypra-
wy do żywności, ocet, marynaty do mięs.

(210) 531153 (220) 2021 07 06
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREET SOS DO NACISKAJ I SMAKUJ W PRACY 

I W SZKOLE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.06, 24.09.02, 24.09.05, 26.01.02, 
26.01.03, 19.03.01, 19.03.21, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18

(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy 
przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy 
przyprawowe, sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ket-
chupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przy-
gotowywania sosów, sosy, sosy mięsne, sosy do sałatek, sosy 
przyprawowe, sosy warzywne, sosy ziołowe, sosy do mięs, 
sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, 
dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przypra-
wy do żywności, ocet, marynaty do mięs.

(210) 531155 (220) 2021 07 06
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XXL SAUCE SOS



Nr  ZT40/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 81

(531) 05.09.17, 05.09.15, 05.09.22, 08.05.01, 08.05.10, 19.07.01, 
24.09.02, 24.09.07, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.15

(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy 
przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy 
przyprawowe, sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ket-
chupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przy-
gotowywania sosów, sosy, sosy mięsne, sosy do sałatek, sosy 
przyprawowe, sosy warzywne, sosy ziołowe, sosy do mięs, 
sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, 
dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przypra-
wy do żywności, ocet, marynaty do mięs.

(210) 531156 (220) 2021 07 06
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XXL SAUCE SOS

(531) 05.03.22, 05.09.15, 08.05.01, 08.05.10, 08.01.06, 24.09.02, 
24.09.07, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy 
przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy 
przyprawowe, sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ket-
chupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przy-
gotowywania sosów, sosy, sosy mięsne, sosy do sałatek, sosy 
przyprawowe, sosy warzywne, sosy ziołowe, sosy do mięs, 
sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, 
dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przypra-
wy do żywności, ocet, marynaty do mięs.

(210) 531186 (220) 2021 07 06
(731) FUNDACJA FIRMA DLA KAŻDEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMA DLA KAŻDEGO

(531) 26.03.03, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usłu-
gi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi aukcyjne, 
Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz 
danych, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, Administrowanie prenumeratą gazet [dla osób 
trzecich], Administrowanie sprzedażą, Agencje eksportowe 
i importowe, Agencje importowe i eksportowe, Agencje 

importu-eksportu towarów, Analiza cen, Doradztwo w za-
kresie wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji 
dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednic-
twem internetu, Dostarczanie informacji handlowych kon-
sumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, Dostarczanie informacji porównawczych 
w zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji 
za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży samocho-
dów, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie, 
na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywa-
nia i kupowania tych usług, Gromadzenie, na rzecz innych 
osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwie-
nia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych 
usług, Gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, 
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłu-
maczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia 
językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.

(210) 531218 (220) 2021 07 06
(731) ZAJKIEWICZ PIOTR, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIKE LABS

(531) 27.05.10, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.05, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia audiowizualne, optyczne, sy-
gnalizacyjne, testujące, kontrolne, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, sterowania regulacji energii 
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmi-
sji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu, 37 Usługi 
w zakresie eliminacji zakłóceń w instalacjach elektrycznych, 
Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowe-
go, Układanie kabli.

(210) 531296 (220) 2021 07 08
(731) VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vive Profit

(531) 01.15.23, 15.07.21, 01.15.15, 26.01.03, 26.01.13, 26.01.16, 
26.01.18, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.02, 29.01.13

(510), (511) 18 Paski i torby ze skóry i skóropodobne, Ga-
lanteria skórzana i skóropodobna, 24 Bielizna pościelowa, 
Obrusy, Serwetki tkaninowe, Ręczniki, Ścierki tkaninowe, 
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Koce tkaninowe, Pledy, Firany, Zasłony, Narzuty, Pokrowce 
tkaninowe, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem In-
ternetu w zakresie towarów z branży odzieżowej, materia-
łów tekstylnych do wyposażenia wnętrz, wyrobów ze skóry 
i skóropodobnych.

(210) 531314 (220) 2021 07 08
(731) MIRALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła
(540) (znak słowny)
(540) GALAKTAN
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Produkty farmaceutyczne i inne 
środki do celów leczniczych, środki sanitarne do celów me-
dycznych, dietetyczne substancje do celów leczniczych.

(210) 531569 (220) 2021 07 15
(731) MAZUREK MARTYNA STONEMADE,  

Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STONEMADE

(531) 27.05.01, 26.05.04
(510), (511) 19 Kamieniarstwo (Wyroby -).

(210) 531890 (220) 2021 07 22
(731) Ecolab USA Inc., Saint Paul, US
(540) (znak słowny)
(540) LUBRY DRY
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do użytku przemysłowe-
go, Detergenty do użytku przemysłowego.

(210) 531897 (220) 2021 07 22
(731) SWISS VALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębno
(540) (znak słowny)
(540) GREENFIELD NATURAL
(510), (511) 31 Napoje dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, 
karma dla zwierząt domowych, pożywienie dla psów, ko-
tów i innych zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla 
zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, karma dla 
psów biorących udział w gonitwach, jadalne smakołyki dla 
zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, pre-
paraty spożywcze dla zwierząt, pasze mięsne w puszce dla 
młodych zwierząt, 35 Usługi w zakresie sprzedaży karmy dla 
zwierząt, środków i artykułów spożywczych dla zwierząt, do-
datków do pasz i karmy dla zwierząt nie do celów medycz-
nych, paszy dla zwierząt, artykułów jadalnych do żucia dla 
zwierząt, napojów dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgna-
cji dla zwierząt, 39 Usługi w zakresie zaopatrzenia w żywność 
i napoje, w tym karmy dla zwierząt, środków i artykułów spo-
żywczych dla zwierząt, dodatków do pasz i karmy dla zwie-
rząt nie do celów medycznych, paszy dla zwierząt, artykułów 
jadalnych do żucia dla zwierząt, napojów dla zwierząt.

(210) 531977 (220) 2021 07 27
(731) KOŁAKOWSKI MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LOVE ECIE PECIE
(510), (511) 18 Imitacje skóry, Materiał skórzany, Imitacje skó-
ry sprzedawane w ilościach hurtowych, Krupony [części skór], 
Pudełka ze skóry, Skóra syntetyczna, Skóra węża, Skórzane ak-
tówki na dokumenty, Skórzane etui na karty, Sztuczna skóra, 
Torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, 
Wyprawione skóry, Skóra z poliuretanu, Skóry bydlęce, Pudełka 
ze skóry lub ze skóry wtórnej, Skóra bydlęca, Skóra garbowa-
na, Skóra i imitacja skóry, Skóra kozia, Etui na karty kredytowe 
(portfele), Etui na karty kredytowe, Etui na karty kredytowe wy-
konane ze skóry, Etui na karty kredytowe z imitacji skóry, Etui 
na banknoty, Etui do kart kredytowych, Etui, futerały na doku-
menty, Etui na karty [portfele], Etui na karty [wyroby skórzane], 
Portfele, Portfele damskie nie z metali szlachetnych, Portfele 
do przypinania na pasku, Portfele na karty, Portfele na karty 
kredytowe, Portfele na karty wizytowe, Portfele na kostkę, 
Portfele na nadgarstek, Portfele nie z metali szlachetnych, 
Portfele skórzane, Portfele wraz z etui na karty, Portfele z me-
tali szlachetnych, Portfele z przegródkami na karty, Portmo-
netki, Portmonetki do noszenia na nadgarstku, Portmonetki 
na drobne z metali szlachetnych, Portmonetki na monety 
nie z metali szlachetnych, Portmonetki (nie z metali szlachet-
nych), Portmonetki niewykonane z metali szlachetnych, Port-
monetki skórzane, Portmonetki wielofunkcyjne, Portmonetki 
(wyroby ze skóry), Portmonetki z metali szlachetnych, Portmo-
netki z siatki oczkowej, Sakiewki ściągane na sznurek, Sakiewki 
skórzane, Sakwy, Saszetki biodrowe, Saszetki męskie, Skórzane 
etui na karty kredytowe, Skórzane portfele na karty kredytowe, 
Skórzane torby na zakupy, Skórzane torebki, Sportowe torby, 
Torby zakupowe, Torby ze sznurka na zakupy, Torby ze sztucz-
nego futra, Torebki, Torebki damskie, Torebki do noszenia przy 
pasku, Torebki męskie, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki 
do ręki, Torebki do przewieszania przez ramię, Torebki na bio-
dra [nerki], Torebki na ramię, Torebki noszone na biodrach, To-
rebki typu hobo, Torebki, portmonetki i portfele, Torebki-paski 
na biodra, Torebki-paski, Torebki wieczorowe, Torebki-worki, 
Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia.

(210) 531978 (220) 2021 07 26
(731) POL BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NFS NARODOWY FUNDUSZ SKŁADKOWY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, informacja o działalności gospodar-
czej, reklama, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 Or-
ganizowanie funduszy na cele dobroczynne, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w sprawach 
finansowych, informacja o ubezpieczeniach, usługi ubez-
pieczeniowe, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie po-
mieszczeń biurowych (nieruchomości), 41 Doradztwo zawo-
dowe, usługi związane ze sportem i kulturą.
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(210) 532058 (220) 2021 07 26
(731) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara, IN
(540) (znak słowny)
(540) RANMET
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze.

(210) 532060 (220) 2021 07 26
(731) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara, IN
(540) (znak słowny)
(540) DULBAX
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze.

(210) 532282 (220) 2021 08 03
(731) BINISZEWSKA JUSTYNA FAT BIKE, Ostrołęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GARAŻOWNIA EST. 2020

(531) 02.01.15, 02.09.12, 09.07.25, 16.03.13, 07.01.18, 26.01.03, 
26.01.14, 26.01.16, 26.01.18, 26.04.16, 26.11.02, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 3 Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 41 Nauka 
fryzjerstwa, 44 Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Męskie sa-
lony fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Usługi fryzjerskie, Usługi 
męskich salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich, 
Usługi salonów fryzjerskich dla służb wojskowych, Usługi sa-
lonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonu fryzjerskiego 
dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn.

(210) 532315 (220) 2021 08 02
(731) ANDRE ABRASIVE ARTICLES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Koło

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANDRE abrasive articles

(531) 26.02.19, 26.02.07, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.06
(510), (511) 3 Papier ścierny, Materiały ścierne, Elastyczne 
materiały ścierne, Papier jako materiał ścierny, Węgliki metali 
[materiały ścierne], Płótno z nasypem szklanym [płótno ścier-
ne], 7 Tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], Tarcze szlifier-
skie do użytku z maszynami, Tnące narzędzia diamentowe 
do maszyn, Narzędzia tnące do centrów obróbczych, Tarcze 
tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, Polikrysta-
liczne diamentowe narzędzia tnące do cięcia przedmiotów 
obrabianych (maszyn), Narzędzia tnące z napędem elek-
trycznym, Narzędzia do cięcia metalu [maszyny], Narzędzia 

do cięcia metalu [części maszyn], Narzędzia do cięcia me-
talu z ostrzem diamentowym, Materiały ścierne [narzędzia 
do maszyn), Narzędzia ścierne do użytku z maszynami, Tar-
cze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, Narzę-
dzia ścierne obrotowe w kształcie tarczy [maszyny], Tarcze 
z materiału ściernego (części do maszyn), Obrotowe narzę-
dzia ścierne w kształcie tarczy [części maszyn], Ściernice [ma-
szyny], Ściernice o napędzie mechanicznym, Ściernice tnące 
na mokro [maszyny], Osełki do ostrzenia [części do maszyn], 
Końcówki ceramiczne (narzędzia do maszyn), Narzędzia ce-
ramiczne do maszyn, Przecinaki zasilane prądem, Precyzyj-
ne przecinaki [maszyny], Przecinaki do maszyn, Precyzyjne 
przecinaki [części maszyn), Przecinaki do szkła napędzane 
elektrycznie, Tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], Tarcze 
szlifierskie do użytku z maszynami, 8 Narzędzia szlifierskie 
obsługiwane ręcznie, Kamienne narzędzia ścierne [narzędzia 
obsługiwane ręcznie), Kamienie ścierne [narzędzia obsługi-
wane ręcznie), tarcze ścierne [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], Tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], Koła tną-
ce [narzędzia obsługiwane ręcznie], Narzędzia do wycinania 
matryc [narzędzia obsługiwane ręcznie], Narzędzia do naci-
nania gwintów [narzędzia obsługiwane ręcznie], Narzędzia 
do wykańczania krawędzi (ręcznie obsługiwane], Ostrzałki 
do noży [narzędzia obsługiwane ręcznie], Tarcze do polero-
wania [narzędzia obsługiwane ręcznie], Ręcznie obsługiwa-
ne narzędzia i przyrządy do ostrzenia, Tarcze szlifierskie [to-
czaki], narzędzia ręczne, Tarcze szlifierskie do noży i ostrzy, 
Tarcze szlifierskie do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, 
Narzędzia ręczne, Ściernice [narzędzia ręczne], Narzędzia 
ścierne (ręczne), Pilniki [narzędzia ręczne], Tarcze ścierne (na-
rzędzia ręczne), Narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], Ścier-
nice [części do narzędzi ręcznych], Osełki do ostrzenia, Osełki 
do ostrzenia kos, Przecinaki [narzędzia ręczne].

(210) 532316 (220) 2021 08 02
(731) ANDRE ABRASIVE ARTICLES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Koło

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANDRE abrasive articles

(531) 26.02.07, 26.02.19, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.06
(510), (511) 3 Papier ścierny, Materiały ścierne, Elastyczne 
materiały ścierne, Materiały ścierne (papier jako -), Węgliki me-
tali [materiały ścierne], Płótno z nasypem szklanym [płótno 
ścierne], 7 Tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], Tarcze szli-
fierskie do użytku z maszynami, Tnące narzędzia diamentowe 
do maszyn, Narzędzia tnące do centrów obróbczych, Tarcze 
tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, Polikrystaliczne 
diamentowe narzędzia tnące do cięcia przedmiotów obra-
bianych (maszyn), Narzędzia tnące z napędem elektrycznym, 
Narzędzia do cięcia metalu [maszyny], Narzędzia do cięcia me-
talu [części maszyn], Narzędzia do cięcia metalu z ostrzem dia-
mentowym, Materiały ścierne [narzędzia do maszyn), Narzę-
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dzia ścierne do użytku z maszynami, Tarcze ścierne do użytku 
z narzędziami elektrycznymi, Narzędzia ścierne obrotowe 
w kształcie tarczy [maszyny], Tarcze z materiału ściernego 
(części do maszyn), Obrotowe narzędzia ścierne w kształcie 
tarczy [części maszyn], Ściernice [maszyny], Ściernice o na-
pędzie mechanicznym, Ściernice tnące na mokro [maszyny], 
Osełki do ostrzenia [części do maszyn], Końcówki ceramicz-
ne (narzędzia do maszyn), Narzędzia ceramiczne do maszyn, 
Przecinaki zasilane prądem, Precyzyjne przecinaki [maszyny], 
Przecinaki do maszyn, Precyzyjne przecinaki [części maszyn), 
Przecinaki do szkła napędzane elektrycznie, Tarcze (szlifierskie) 
[części do maszyn], Tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, 
8 Narzędzia szlifierskie obsługiwane ręcznie, Kamienne narzę-
dzia ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie), Kamienie ścierne 
[narzędzia obsługiwane ręcznie), tarcze ścierne [narzędzia ob-
sługiwane ręcznie], Tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], Koła tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], Narzędzia 
do wycinania matryc [narzędzia obsługiwane ręcznie], Narzę-
dzia do nacinania gwintów [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
Narzędzia do wykańczania krawędzi (ręcznie obsługiwane], 
Ostrzałki do noży [narzędzia obsługiwane ręcznie], Tarcze 
do polerowania [narzędzia obsługiwane ręcznie], Ręcznie ob-
sługiwane narzędzia i przyrządy do ostrzenia, Tarcze szlifierskie 
[toczaki], narzędzia ręczne, Tarcze szlifierskie do noży i ostrzy, 
Tarcze szlifierskie do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, Na-
rzędzia ręczne, Ściernice [narzędzia ręczne], Narzędzia ścierne 
(ręczne), Pilniki [narzędzia ręczne], Tarcze ścierne (narzędzia 
ręczne), Narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], Ściernice [części 
do narzędzi ręcznych], Ostrzenie (osełki do -), Osełki do ostrze-
nia, Osełki do ostrzenia kos, Przecinaki [narzędzia ręczne].

(210) 532326 (220) 2021 08 03
(731) AROUS ABDELHAMID JEAN CARENO PARIS,  

Wielkie Lniska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JEAN CARENO PARIS

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.17, 26.11.05
(510), (511) 3 Antyperspiranty, preparaty do demakijażu 
i depilacji, dezodoranty, mydła, preparaty do golenia, środ-
ki perfumeryjne, preparaty kosmetyczne do mycia i kąpie-
li, kosmetyki pielęgnacyjne i upiększające, toniki, mleczka 
i balsamy do ciała, kremy do rąk, kremy do pilingu, preparaty 
kosmetyczne wyszczuplające, maseczki kosmetyczne, szam-
pony, preparaty i środki do pielęgnacji włosów i skóry głowy, 
płyny do pielęgnacji włosów, środki upiększające, artykuły 
toaletowe, kosmetyki, lakiery do paznokci, preparaty do ma-
kijażu, 35 Reklama, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, 
korespondencyjne i za pośrednictwem sieci komputerowej, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie 
w działalności handlowej, usługi w zakresie sprzedaży hurto-
wej i detalicznej oraz z wykorzystaniem Internetu wyrobów 
kosmetycznych i perfumeryjnych, usługi agencji importowe 
- eksportowej.

(210) 532333 (220) 2021 08 02
(731) ORNATOWSKI ŁUKASZ CIACHO CAFE, Wyśmierzyce
(540) (znak słowny)
(540) LODOWATA
(510), (511) 30 Kawa, herbata, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody, 43 Kawiarnie, lodziarnie, usługi mobilnych lodziarni, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem.

(210) 532348 (220) 2021 08 04
(731) QUADIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q quadia

(531) 16.03.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Szko-
lenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Kursy szkoleniowe 
związane z medycyną, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Wydawanie publikacji medycznych, Publikacja prac nauko-
wych, Publikacja wyników badań klinicznych, Udostępnia-
nie publikacji on-line, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
42 Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medycz-
ne, Udzielanie informacji na temat badań medycznych i na-
ukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, 
Próby kliniczne, Laboratoria medyczne, Medyczne usługi 
laboratoryjne, 44 Usługi obrazowania medycznego, Opieka 
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, Usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Badania w za-
kresie diagnozy stanu zdrowia, Usługi medyczne, Badania 
medyczne, Konsultacje medyczne, Usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Usługi klinik medycznych, Usługi analiz 
medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi diagno-
styki medycznej [testy i analizy], Badania medyczne w ce-
lach diagnostycznych lub leczenia, Obrazowanie optyczne 
do użytku w diagnostyce medycznej, Informacja medyczna, 
Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, Usługi telemedyczne, Udzielanie informacji z za-
kresu ochrony zdrowia przez telefon, Usługi medyczne w za-
kresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-re-
porting], Dostarczanie informacji z dziedziny opieki zdrowot-
nej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Doradztwo 
dotyczące ochrony zdrowia, Porady i doradztwo w zakresie 
stylu życia do celów medycznych.

(210) 532349 (220) 2021 08 04
(731) QUADIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q

(531) 16.03.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Szko-
lenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Kursy szkoleniowe 
związane z medycyną, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Wydawanie publikacji medycznych, Publikacja prac nauko-
wych, Publikacja wyników badań klinicznych, Udostępnia-
nie publikacji on-line, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
42 Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medycz-
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ne, Udzielanie informacji na temat badań medycznych i na-
ukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, 
Próby kliniczne, Laboratoria medyczne, Medyczne usługi 
laboratoryjne, 44 Usługi obrazowania medycznego, Opieka 
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, Usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Badania w za-
kresie diagnozy stanu zdrowia, Usługi medyczne, Badania 
medyczne, Konsultacje medyczne, Usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Usługi klinik medycznych, Usługi analiz 
medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi diagno-
styki medycznej [testy i analizy], Badania medyczne w ce-
lach diagnostycznych lub leczenia, Obrazowanie optyczne 
do użytku w diagnostyce medycznej, Informacja medyczna, 
Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, Usługi telemedyczne, Udzielanie informacji z za-
kresu ochrony zdrowia przez telefon, Usługi medyczne w za-
kresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-re-
porting], Dostarczanie informacji z dziedziny opieki zdrowot-
nej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Doradztwo 
dotyczące ochrony zdrowia, Porady i doradztwo w zakresie 
stylu życia do celów medycznych.

(210) 532357 (220) 2021 08 03
(731) BIAŁACHOWSKA AGNIESZKA WINNICA POD 

JABŁONIĄ GOSPODARSTWO SADOWNICZE, 
Wierzchucice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Winnica POD JABŁONIĄ

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.01.05, 06.19.01, 26.01.13, 05.01.16
(510), (511) 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, 
Syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 Napoje al-
koholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 532374 (220) 2021 08 03
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao 

Corporation), Tokio, JP
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biomimesis Veil Fixer EX

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, Kosmetyki, Perfumy, Serum pielęgna-
cyjne, Podkłady.

(210) 532375 (220) 2021 08 03
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao 

Corporation), Tokio, JP
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biomimesis Veil Potion EX

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, Kosmetyki, Perfumy, Serum pielęgna-
cyjne, Podkłady.

(210) 532378 (220) 2021 08 04
(731) OCHAŁ ELŻBIETA KWATERA MYDŁA, Ropczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kwatera Mydła

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 29.01.01
(510), (511) 3 Mydła, Mydła karbolowe, Mydła perfumowa-
ne, Perfumowane mydła, Mydła nielecznicze, Mydła kosme-
tyczne, Mydła granulowane, Przeciwpotowe mydła, Mydła 
toaletowe, Roztwory mydła, Nielecznicze mydła toaleto-
we, Mydła w płynie, Mydła do rąk, Mydła w kremie, Mydła 
do prania, Mydła i żele, Mydła w kostce, Mydła do twarzy, 
Produkty z mydła, Mydła w żelu, Mydła robione ręcznie, 
Mydła do użytku osobistego, Mydła do użytku domowego, 
Mydła w postaci żelu, Mydła przeciwpotowe do stóp, My-
dła do pielęgnacji ciała, Mydła w kremie do mycia, Mydła 
do ożywiania koloru tkanin, Mydła w płynie do kąpieli, Kostki 
mydła do mycia ciała, Mydła z gąbką roślinną [luffą], Mydła 
do czyszczenia przedmiotów wykonanych ze skóry, Emulsje 
do mycia ciała nie zawierające mydła, Mydła w płynie do rąk 
i twarzy, Kostki mydła do czyszczenia do użytku domowe-
go, Olejek jaśminowy, Olejki zapachowe, Olejki eteryczne, 
Olejki nielecznicze, Olejek golteriowy, Olejek lawendowy, 
Olejek migdałowy, Olejki pimentowe, Olejki oczyszczające, 
Olejek bergamotowy, Olejek sosnowy, Olejek różany, Olejki 
toaletowe, Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki do opala-
nia, Perfumeryjny olejek miętowy, Olejek do włosów, Olejki 
do włosów, Cytrynowe olejki eteryczne, Olejek do kąpieli, 
Olejki eteryczne cytrynowe, Zmieszane olejki eteryczne, 
Terpeny [olejki eteryczne], Olej lawendowy, Olejki do ciała, 
Olejki do masażu, Olejek ułatwiający czesanie, Aromaty [olej-
ki eteryczne], Emulgowane olejki eteryczne, Olejek miętowy 
surowy, Roślinne olejki eteryczne, Cytrynowe olejki eterycz-
ne, Olejki eteryczne cytrynowe, Aromatyczne olejki eterycz-
ne, Naturalne olejki eteryczne, Aromaty [olejki aromatyczne], 
Olejki do brody, Olejki do twarzy, Kocanka [olejki eteryczne], 
Nielecznicze olejki do rąk, Olejek z drzewa herbacianego, 
Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki do celów kosmetycz-
nych, Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do kąpieli nielecz-
nicze, Esencja mięty [olejek eteryczny], Olejek do układania 
włosów, Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki po opalaniu 
[kosmetyki], Olejki kosmetyczne do naskórka, Olejki eterycz-
ne z cytryny, Olejki do celów perfumeryjnych, Esencje i olejki 
eteryczne, Olejki do masażu twarzy, Nielecznicze olejki pod 
prysznic, Produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, Olejki 
do masażu ciała, Olejki naturalne do perfum, Aromatyczne 
olejki do kąpieli, Kosmetyki w formie olejków, Olej rycyno-
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wy do celów kosmetycznych, Olej kokosowy do celów ko-
smetycznych, Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki 
naturalne do celów kosmetycznych, Olejki do perfum i za-
pachów, Aromaty do napojów [olejki eteryczne], Naturalne 
olejki do celów oczyszczających, Olejek do skórek wokół pa-
znokci, Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki ete-
ryczne do użytku osobistego, Olejki eteryczne o zastosowa-
niu kosmetycznym, Olejek różany do celów kosmetycznych, 
Olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, Olejki eteryczne 
z drzewa cedrowego, Olejki esencjonalne i ekstrakty aroma-
tyczne, Olejki do ciała i twarzy, Olejki sosnowe do czyszcze-
nia podłóg, Olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, Olejki de-
stylowane do pielęgnacji urody, Olejki perfumowane do pie-
lęgnacji skóry, Olejki rozmarynowe do użytku kosmetyczne-
go, Olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, Olejki 
cytronelowe do użytku kosmetycznego, Olejki eteryczne 
do stosowania w aromaterapii, Olejki do kąpieli do celów ko-
smetycznych, Olejki perfumowane do produkcji preparatów 
kosmetycznych, Olejki eteryczne jako zapachy do prania, 
Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Olejki 
do nawilżania skóry po opalaniu, Olejki eteryczne do użytku 
w odświeżaczach powietrza, Krem bazowy, Krem przeciw-
zmarszczkowy, Kremy nielecznicze, Kremy odżywcze, Kremy 
ochronne, Kremy samoopalające, Kremy oczyszczające, Kre-
my perfumowane, Kremy złuszczające, Kremy BB, Kremy ko-
rygujące, Kremy kosmetyczne, Kremy przeciwzmarszczkowe, 
Kremy nawilżające, Róż kremowy, Krem do twarzy, Krem pod 
oczy, Krem do włosów, Krem do rąk, Kremy do twarzy, Kremy 
do aromaterapii, Kremy ujędrniające skórę, Kremy do ciała, 
Kremy do golenia, Kremy po goleniu, Kremy na dzień, Nie-
lecznicze kremy oczyszczające, Kremy do depilacji, Kremy 
odżywcze nielecznicze, Kremy do włosów, Kremy tonizujące 
[kosmetyki], Kremy do rąk, Kremy kosmetyczne odżywcze, 
Kremy do opalania, Kremy do demakijażu, Płynne kremy [ko-
smetyki], Kremy pod prysznic, Kremy do skóry, Kremy do my-
cia, Kremy do paznokci, Kremy na noc, Kremy ujędrniające 
ciało, Kosmetyki naturalne, Naturalne środki perfumeryjne, 
Balsamy do brody, Balsam do brody, Preparaty do pielęgna-
cji brody, Aromaty do ciast jako olejki eteryczne, Aromaty 
do ciastek [olejki eteryczne], 35 Usługi reklamowe w zakresie 
artykułów kosmetycznych, Udostępnianie porad dotyczą-
cych konsumenckich produktów kosmetycznych, Udzielanie 
informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosme-
tyków, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskry-
bowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sklepów 
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, Usługi informacyjne i poradnictwo han-
dlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosme-
tycznych, Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, 
artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi informacyjne 
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów pielęgnacyjnych.

(210) 532544 (220) 2021 08 09
(731) VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VICTORIA DOM dobrze zaplanowane

(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, 36 Za-
rządzanie nieruchomościami, wynajem mieszkań, wynajem 
powierzchni użytkowej, 37 Budownictwo, naprawy budyn-
ków, konserwacje i naprawy budynków, Usługi instalacyjne 
w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych 
i budowlanych.

(210) 532545 (220) 2021 08 09
(731) EXPLOSION CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zanzi Bar MUSIC CLUB

(531) 01.03.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi związane z organizowaniem i obsłu-
gą klubów rozrywkowych i dyskotek, imprez rozrywkowych, 
koncertów, imprez masowych, Organizowanie i obsługa fe-
stiwali, imprez artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, 
sportowych, estradowych, widowisk multimedialnych, 
Usługi kasyn jako gier hazardowych, Usługi promocji w za-
kresie imprez rozrywkowych, koncertów, festiwali, festi-
wali muzycznych, festiwali telewizyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie przyjęć, w tym artystycznych, kulturalnych, 
rekreacyjnych, Usługi studiów nagrań i studiów filmowych, 
Produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
produkcja filmów, 43 Usługi gastronomiczne w restaura-
cjach i barach, Usługi restauracyjne w zakresie sprzedaży 
posiłków i napojów zarówno stacjonarne, jak i z dostawą 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe za-
kwaterowanie, Kafeterie (bufety), Wynajmowanie pomiesz-
czeń użytkowych na imprezy rozrywkowe, Wynajmowanie 
pomieszczeń na posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia.

(210) 532568 (220) 2021 08 10
(731) EXPLOSION CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) ZANZI BAR
(510), (511) 41 Usługi związane z organizowaniem i obsługą 
klubów rozrywkowych i dyskotek, imprez rozrywkowych, 
koncertów, imprez masowych, Organizowanie i obsługa fe-
stiwali, imprez artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, 
sportowych, estradowych, widowisk multimedialnych, 
Usługi kasyn jako gier hazardowych, Usługi promocji w za-
kresie imprez rozrywkowych, koncertów, festiwali, festiwali 
muzycznych, festiwali telewizyjnych, Organizowanie i pro-
wadzenie przyjęć, artystycznych, kulturalnych, rekreacyj-
nych, Usługi studiów nagrań i studiów filmowych, Produkcja 
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja 
filmów, 43 Usługi w zakresie gastronomii świadczone w re-
stauracjach i barach, Usługi restauracyjne w zakresie sprze-
daży posiłków i napojów zarówno stacjonarne, jak i z dosta-
wą, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe 
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zakwaterowanie, Kafeterie (bufety), wynajmowanie pomiesz-
czeń użytkowych na imprezy rozrywkowe, wynajmowanie 
pomieszczeń na posiedzenia (mityngi, narady), szkolenia.

(210) 532602 (220) 2021 08 11
(731) MURKRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Węgrzce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MURKRAK

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Balustrady, baraki, barierki bezpieczeństwa 
na drogach, betonowe elementy budowlane, pustaki, 
niemetalowe materiały budowlane, 35 Prowadzenie hur-
towni i sklepów detalicznych z materiałami budowlanymi, 
36 Wynajem pomieszczeń biurowych, 37 Wykonawstwo 
oraz kierowanie i nadzorowanie robót wewnętrznych i ze-
wnętrznych: ogólno-budowlanych, konstrukcyjnych, insta-
latorstwa teletechnicznego, centralnego ogrzewania, wod-
no-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, dróg i mo-
stów, sieci energetycznych, usługi sprzętem budowlanym, 
wynajem sprzętu budowlanego, inwestorstwo budowlane 
zastępcze, 40 Usługi mechaniczno-ślusarskie, 42 Projekto-
wanie budowlane.

(210) 532620 (220) 2021 08 12
(731) JBB INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Chorzów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MentalPower

(531) 02.09.25, 27.05.01
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Warsztaty w celach 
edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Szkolenia 
biznesowe, Szkolenia sportowe, Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Kursy samoświadomości [szkolenia], Trening roz-
woju osobistego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Kursy 
szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego.

(210) 532658 (220) 2021 08 12
(731) ŁUNIEWSKA EWA, ROKICKI CEZARY REVITA-

CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) revita centrum medyczne

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 Konsultacje dentystyczne, Usługi dentystycz-
ne, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób, 
świadczone przez laboratorium medyczne, Analizy medycz-
ne do diagnostyki i leczenia ludzi, Terapia mowy i słuchu, 

Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, Optometria, 
Usługi banków spermy, Konsultacje psychologiczne, Opieka 
psychologiczna, Leczenie psychologiczne, Usługi diagnozy 
psychologicznej, Zapewnianie leczenia psychologicznego, 
Usługi banków krwi.

(210) 532721 (220) 2021 08 13
(731) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNICZEGO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Dębniałki Kaliskie 26

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dogs food Sparky with beef CERTIFIED BY DOGS

(531) 03.06.03, 03.01.08, 26.01.16, 26.04.07, 26.04.15, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 31 Karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, 
Pożywienie dla zwierząt domowych, a zwłaszcza psów, 
Substancje odżywcze i wzmacniające dla zwierząt, Odżywki 
i substancje wzmacniające dla zwierząt.

(210) 532876 (220) 2021 08 19
(731) SHESTERNENKO DIMITRII, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AROMA KING

(531) 27.05.01, 24.09.09, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organicz-
ne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, 
Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, Mieszaniny chemiczne i organiczne 
do użytku w produkcji żywności i napojów, Substancje, ma-
teriały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, 3 Za-
pachy, Preparaty zapachowe, Olejki zapachowe, Substancje 
aromatyczne do zapachów, Aromaty, Aromatyczne olejki 
eteryczne, Olejki eteryczne, Olejki nielecznicze, Zmieszane 
olejki eteryczne, Aromaty [olejki eteryczne], Olejki do celów 
perfumeryjnych, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatycz-
ne, Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapa-
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chowych, 5 Papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 
Papierosy kretek (goździkowe) do użytku medycznego, Elek-
tryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe do celów 
medycznych, 16 Kartoniki aromatyzowane., 34 Papierosy 
elektroniczne, Papierosy zawierające substytuty tytoniu, 
nie do celów leczniczych, Tytoń luzem, do zwijania i do fa-
jek, Beztytoniowe doustne torebki nikotynowe [nie do użyt-
ku medycznego], Fajki do palenia mentolowych zamienni-
ków tytoniu, Melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], Snus, Snus 
bez tytoniu, Snus z tytoniem, Substancje do inhalowania 
za pomocą fajek wodnych, zwłaszcza substancje aromatycz-
ne, Substytuty tytoniu, Substytuty tytoniu (nie do celów 
medycznych), Tabaka, Tabaka bez tytoniu, Tabaka z tyto-
niem, Tytoń, Tytoń aromatyzowany, Tytoń bezdymny, Tytoń 
do fajek, Tytoń do palenia, Tytoń do papierosów, Wyroby 
tytoniowe, Tytoń mentolowy, Papierosy, Cygara, Cygaretki, 
Artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, Artykuły dla pa-
laczy, nie z metalu szlachetnego, Bibułki papierosowe, Cybu-
chy do fajek, Bloczki bibułki papierosowej, Cygarniczki, Elek-
troniczne fajki do tytoniu, Etui do papierosów elektronicz-
nych, Etui na cygara, Fajki, Fajki na tytoń mentolowy, Filtry 
do papierosów, Filtry do tytoniu, Gilotynki do cygar, Gilzy 
papierosowe, Papierosy (Kieszonkowe przyrządy do skręca-
nia -), Produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, Po-
pielnice, Papierowe ustniki papierosowe z filtrami, Przybory 
do czyszczenia fajek, Pudełka na papierosy elektroniczne, 
Ręczne urządzenia do wstrzykiwania tytoniu w papierowe 
rolki, Skrobaczki do fajek, Przyrządy do obcinania papiero-
sów, Torebki na fajki, Ubijaki do fajek, Uchwyty do papiero-
sów elektronicznych, Urządzenia do podgrzewania substy-
tutów tytoniu w celu wdychania, Środki czyszczące do pa-
pierosów elektronicznych, Urządzenia do podgrzewania ty-
toniu w celu wdychania, Ustniki do fajek, Ustniki do papiero-
sów, Ustniki do cygar, Woreczki na tytoń, Zatyczki do fajek 
[przybory dla palaczy], Aromaty chemiczne w płynie stoso-
wane do napełniania wkładów do elektronicznych papiero-
sów, Atomizery do papierosów elektronicznych, Ciekłe roz-
twory do użytku w e-papierosach, Cygara elektroniczne, In-
halatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów ty-
toniowych, Kartomizery do papierosów elektronicznych, 
Kartridże do papierosów elektronicznych, Naboje do kartri-
dżów do papierosów elektronicznych, Płyn do papierosów 
elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, 
Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający 
glikol propylenowy, Płyny do elektronicznych papierosów 
[e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napeł-
niania wkładów do elektronicznych papierosów, Smoła tyto-
niowa do użytku w papierosach elektronicznych, Urządzenia 
elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikoty-
nę, Urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, Wa-
poryzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, Wapory-
zatory do bezdymnych papierosów, Wkłady zawierające 
chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papiero-
sów elektronicznych, Zestawy do palenia papierosów elek-
tronicznych, Środki aromatyzujące do stosowania w papie-
rosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Zapałki 
bezpieczne, Zapałki siarkowe, Pojemniki na zapałki, Pudełka 
na zapałki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: zapachy, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: zapachy, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: preparaty zapachowe, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: preparaty zapachowe, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: olejki zapachowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: olejki zapachowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-

mi: substancje aromatyczne do zapachów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: substan-
cje aromatyczne do zapachów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: aromaty, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: aro-
maty, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: aromatyczne olejki eteryczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: aroma-
tyczne olejki eteryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: olejki eteryczne, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: olejki 
eteryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: olejki nielecznicze, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: olejki nielecz-
nicze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: zmieszane olejki eteryczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: zmiesza-
ne olejki eteryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: aromaty [olejki eteryczne], 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: aromaty [olejki eteryczne], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: olejki do ce-
lów perfumeryjnych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: olejki do celów perfumeryj-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapa-
chowych, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: tytoń luzem, do zwijania 
i do fajek, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: tytoń luzem, do zwijania i do fajek, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: beztytoniowe doustne torebki nikotynowe [nie do użyt-
ku medycznego], Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: beztytoniowe doustne torebki ni-
kotynowe [nie do użytku medycznego], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: fajki 
do palenia mentolowych zamienników tytoniu, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: fajki 
do palenia mentolowych zamienników tytoniu, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: melasa zio-
łowa [zamienniki tytoniu], Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: snus, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: snus, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: snus bez tytoniu, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: snus bez tytoniu, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
snus z tytoniem, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: snus z tytoniem, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: substan-
cje do inhalowania za pomocą fajek wodnych, zwłaszcza 
substancje aromatyczne, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: substancje do inhalowania 
za pomocą fajek wodnych, zwłaszcza substancje aromatycz-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: substytuty tytoniu, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: substytuty tytoniu, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), 
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Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: tabaka, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: tabaka, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: tabaka bez tyto-
niu, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: tabaka bez tytoniu, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: tabaka z tyto-
niem, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: tabaka z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tytoń, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: tytoń, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: tytoń aromatyzowany, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: tytoń aromatyzowa-
ny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: tytoń bezdymny, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: tytoń bezdymny, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: tytoń do fajek, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: tytoń do fajek, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: tytoń 
do palenia, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: tytoń do palenia, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: tytoń do pa-
pierosów, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: tytoń do papierosów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: wyroby 
tytoniowe, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: wyroby tytoniowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: tytoń mento-
lowy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: tytoń mentolowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: papierosy, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
papierosy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: cygara, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: cygara, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: cygaretki, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: cygaretki, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: artykuły dla palaczy z metalu 
szlachetnego, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły dla palaczy z metalu szla-
chetnego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: artykuły dla palaczy, nie z metalu szla-
chetnego, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachet-
nego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: bibułki papierosowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: bibułki papie-
rosowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: cybuchy do fajek, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: cybuchy do fajek, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: bloczki bibułki papierosowej, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: bloczki bibułki 
papierosowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: cygarniczki, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: cygarniczki, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: elektroniczne fajki do tytoniu, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: elektroniczne 
fajki do tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: etui do papierosów elektronicz-
nych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 

produktami: etui do papierosów elektronicznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: etui na cygara, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: etui na cygara, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: fajki, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: fajki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: fajki na tytoń mentolowy, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
fajki na tytoń mentolowy, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: filtry do papierosów, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: filtry do papierosów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: filtry do tytoniu, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: filtry do tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: gilotynki do cygar, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
gilotynki do cygar, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: gilzy papierosowe, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: gilzy 
papierosowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: papierosy (Kieszonkowe przyrządy 
do skręcania -), Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: papierosy (Kieszonkowe przyrządy 
do skręcania -), Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: produkty tytoniowe przeznaczone 
do ogrzewania, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: produkty tytoniowe przeznaczone 
do ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: popielnice, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: popielnice, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: papierowe ustniki papierosowe z filtrami, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
papierowe ustniki papierosowe z filtrami, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: przybory 
do czyszczenia fajek, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: przybory do czyszczenia fajek, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: pudełka na papierosy elektroniczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: pudełka 
na papierosy elektroniczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: ręczne urządzenia 
do wstrzykiwania tytoniu w papierowe rolki, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: ręczne 
urządzenia do wstrzykiwania tytoniu w papierowe rolki, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: skrobaczki do fajek, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: skrobaczki do fajek, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: przyrządy do obcinania papierosów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: przyrzą-
dy do obcinania papierosów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: torebki na fajki, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: torebki na fajki, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: ubijaki do fajek, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: ubijaki 
do fajek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: uchwyty do papierosów elektronicznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: uchwyty do papierosów elektronicznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu 
w celu wdychania, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia do podgrzewania sub-
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stytutów tytoniu w celu wdychania, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: środki czysz-
czące do papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: środki czysz-
czące do papierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: urządzenia 
do podgrzewania tytoniu w celu wdychania, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: urządze-
nia do podgrzewania tytoniu w celu wdychania, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: ustniki do fajek, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: ustniki do fajek, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: ustniki 
do papierosów, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: ustniki do papierosów, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ust-
niki do cygar, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: ustniki do cygar, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: woreczki 
na tytoń, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: woreczki na tytoń, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: zatyczki 
do fajek [przybory dla palaczy], Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: zatyczki do fajek 
[przybory dla palaczy], Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: aromaty chemiczne w pły-
nie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych 
papierosów, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: aromaty chemiczne w płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: atomizery do papierosów elektronicznych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
atomizery do papierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: ciekłe 
roztwory do użytku w e-papierosach, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: ciekłe roztwo-
ry do użytku w e-papierosach, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: cygara elektronicz-
ne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: cygara elektroniczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: inhalatory do stoso-
wania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów 
tytoniowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: kartomizery do papierosów elektro-
nicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: kartomizery do papierosów elektronicznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: kartridże do papierosów elektronicznych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
kartridże do papierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: naboje 
do kartridżów do papierosów elektronicznych, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: na-
boje do kartridżów do papierosów elektronicznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: papierosy elektroniczne, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: papierosy elektroniczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] za-
wierający glicerynę roślinną, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: płyn do papierosów elek-
tronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierają-

cy glikol propylenowy, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: płyn do papierosów elektro-
nicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierają-
ce aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: płyny do elektro-
nicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie 
stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych pa-
pierosów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: smoła tytoniowa do użytku w papiero-
sach elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: smoła tytoniowa do użytku 
w papierosach elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia elektro-
niczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawie-
rających nikotynę, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: urządzenia elektroniczne 
do inhalacji nikotynowej, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: urządzenia elektroniczne 
do inhalacji nikotynowej, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: waporyzatory dla pala-
czy, do stosowania doustnego, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: waporyzatory dla 
palaczy, do stosowania doustnego, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: waporyzatory 
do bezdymnych papierosów, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: waporyzatory 
do bezdymnych papierosów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: wkłady zawierające 
chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papiero-
sów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: wkłady zawierające chemiczne 
substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektro-
nicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: zestawy do palenia papierosów elektro-
nicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: zestawy do palenia papierosów elektronicz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: środki aromatyzujące do stosowania w pa-
pierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektro-
nicznych, inne niż olejki eteryczne, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: zapałki bez-
pieczne, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: zapałki bezpieczne, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: zapałki siarko-
we, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: zapałki siarkowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pojemniki na zapałki, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: pojemniki na zapałki, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pudełka zapałki, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: pudełka zapałki, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: kartoniki aromatyzowa-
ne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: kartoniki aromatyzowane.

(210) 532898 (220) 2021 08 17
(731) ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW 

PROWINCJA KRAKOWSKA, Kraków
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

(531) 02.01.01, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, akwarele, albumy, artyku-
ły biurowe z wyjątkiem mebli, bielizna stołowa papierowa, 
bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe (papeteria), 
bloki rysunkowe, broszury, chorągiewki papierowe, czaso-
pisma, dozowniki taśmy przylepnej, fotografie, formularze 
(blankiety, druki), urządzenia do oprawiania fotografii, gazety, 
kalendarze, kalkomanie, kartki z życzeniami, karty muzyczne 
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, kleje do materiałów 
papierniczych lub do użytku domowego, kleje do papieru 
lub do użytku domowego, koperty, książki, obrazy opra-
wione lub nie, materiały drukowane, materiały piśmienne, 
materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku do-
mowego, notatniki (notesy), notesy podręczne, obrazy, ob-
rusy papierowe, okładki, obwoluty, ołówki, oprawy, papier, 
pędzle, pielucho-majtki niemowlęce z papieru lub celulozy 
(jednorazowe), pieluchy niemowlęce z papieru lub celulozy 
(jednorazowe), pióra wieczne, płótno do malarstwa, portre-
ty, przybory szkolne (artykuły piśmienne), publikacje, ramki 
do fotografii, reprodukcje graficzne, taśmy papierowe, taśmy 
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowe-
go, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, 
wydruki graficzne, wyroby z kartonu, zakładki do książek, 
zeszyty, 35 Usługi w zakresie reklamy, usługi badania opinii 
publicznej, aukcje i przetargi publiczne, dystrybucja mate-
riałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 
usługi fotokopiowania, usługi rozpowszechniania materia-
łów reklamowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich (zakupy 
produktów i usług na rzecz innych osób i przedsiębiorstw), 
usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie takich artykułów 
i produktów jak: wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, 
produkty kosmetyczne, lecznicze, napoje bezalkoholowe, al-
kohole, nalewki, balsamy, wina, likiery, wyroby pszczelarskie, 
wody mineralne i wody lecznicze, odzież, nakrycia głowy, 
wyroby i artykuły szkolne, obrazy, kartki okolicznościowe, 
książki, publikacje, fotografie, 36 Zbiórka funduszy na cele 
dobroczynne, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
zarządzanie majątkiem, pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, orga-
nizacja zbiórek, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, 
usługi wynajmowania mieszkań, usługi wynajmowania po-
mieszczeń biurowych, pozyskiwanie środków finansowych 
na wspieranie osób niepełnosprawnych wymagających po-
mocy oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych, usługi spon-
sorowania finansowego w zakresie stypendiów, zapomóg 
itp. dla osób niepełnosprawnych, 41 Nauczanie i dokształca-
nie głównie w zakresie pierwszej pomocy, medycyny, farma-
cji i opieki nad osobami w podeszłym wieku i chorymi oraz 
służby zdrowia a także służby sanitarnej, nauczanie religii, 
usługi organizowania imprez, balów, koncertów, spektakli, 

przedstawień teatralnych i kabaretowych, festiwali, konkur-
sów, zawodów sportowych, konferencji, wystaw, organizo-
wanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów i seminariów, organizowanie 
i obsługa zjazdów, organizowanie loterii w celu pozyskiwania 
środków finansowych na cele charytatywne, publikowanie 
książek, wypożyczanie książek, organizowanie pokazów dla 
kształcenia praktycznego, przedszkola, szkoły z internatem, 
usługi tłumaczenia języka migowego, organizowanie obo-
zów dla osób niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie 
chorych, usługi organizowania wypoczynku dla osób niepeł-
nosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych, organizo-
wanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, artystycznych i te-
rapeutycznych dla osób niepełnosprawnych oraz przewlekle 
i nieuleczalnie chorych, 43 Bary szybkiej obsługi, domy dla 
ludzi w podeszłym wieku, domy opieki dla ludzi w pode-
szłym wielu, domy opieki dla emerytów, organizowanie 
obozów wakacyjnych dla ludzi w podeszłym wieki, stołówki, 
żłobki dla dzieci, pensjonaty, kawiarnie, hotele, przygotowa-
nie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, 
wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, 44 Domy dla 
rekonwalescentów, domy starców, fizjoterapia, fizykoterapia, 
chiropraktyka (nastawianie kręgosłupa), hospicja, usługi klin-
ki medycznej, usługi pomocy medycznej, łaźnie publiczne, 
porady w zakresie farmakologii, porady psychologa, usługi 
masażu leczniczego, usługi opieki pielęgniarskiej medycznej, 
usługi w zakresie opieki zdrowotnej, usługi telemedyczne, 
placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne, placówki re-
konwalescencji w warunkach domowych lub sanatoryjnych, 
placówki rekonwalescencji z opieką medyczną w warunkach 
domowych lub sanatoryjnych, sanatoria, usługi układania 
kompozycji kwiatowych, usługi wykonywania i układania 
wieńców, wypożyczanie urządzeń sanitarnych.

(210) 532902 (220) 2021 08 17
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA SMYK SMAKI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwie-
rzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm 
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty go-
towe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze 
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, 
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie 
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Son-
daże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzeda-
ży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet 
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, 
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, 
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mię-
so, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające 
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tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa, pro-
dukty gotowe na bazie wędlin, przetwory z mięsa włącza-
jąc wyroby z drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby 
mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty z branż: 
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, raki nieżywe, smalec, 
sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, wie-
przowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik 
kostny jadalny.

(210) 532936 (220) 2021 08 20
(731) PROJEKT-SOLARTECHNIK GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tomaszów Mazowiecki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PST Projekt Solartechnik

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.03, 26.11.13
(510), (511) 6 Budowlane materiały metalowe, Konstrukcje 
metalowe, Metalowe płyty konstrukcyjne, Pokrycia metalo-
we ścian [budownictwo], Drzwi metalowe, Metalowe drzwi 
przeciwpożarowe, Metalowe okna, Metalowe świetliki [okna], 
Przegrody metalowe do budownictwa, Metalowe ścianki 
działowe, Metalowe profile, Bramy metalowe, Zamknięcia 
drzwiowe, Okucia okienne metalowe, Przewody metalowe 
do instalacji wentylacyjnych, Przewody metalowe do insta-
lacji klimatyzacyjnych, 7 Turbiny wiatrowe, Części do turbin 
wiatrowych, Turbiny hydrauliczne, Części do turbin hydrau-
licznych, Generatory elektryczności, Części do generatorów 
elektryczności, Alternatory [generatory prądu przemien-
nego], Części do alternatorów, Awaryjne agregaty prądo-
twórcze, Części do awaryjnych agregatów prądotwórczych, 
Generatory elektryczne wykorzystujące fotoogniwa, Części 
do generatorów elektrycznych wykorzystujących fotoogni-
wa, Silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, Me-
chanizmy sterownicze do maszyn i silników, Mechanizmy na-
pędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Podstawy [staty-
wy] maszyn, Przekładnie do maszyn, Transportery [maszyny], 
Separatory [maszyny], Maszyny do filtrowania, Pompy [ma-
szyny], Pompy odśrodkowe, Pompy wodne, Kondensatory 
powietrzne [kompresory], Podnośniki [urządzenia], Pneuma-
tyczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części 
maszyn], Hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania 
drzwi [części maszyn], 9 Urządzenia pomiarowe, Przyrządy 
pomiarowe, Urządzenia sygnalizacyjne, Urządzenia kontrol-
ne, Urządzenia do ratowania życia, Przyrządy do ratowania 
życia, Urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, 
Urządzenia do przełączania energii elektrycznej, Urządze-
nia do przekształcania energii elektrycznej, Urządzenia 
do gromadzenia energii elektrycznej, Urządzenia do stero-
wania przepływu energii elektrycznej, Urządzenia do regu-
lacji energii elektrycznej, Akumulatory, elektryczne, Baterie 
elektryczne, Urządzenia do ładowania baterii, Urządzenia 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
Fotoogniwa, Baterie słoneczne, Instalacje elektryczne, In-
stalacje solarne, Tablice sterownicze [elektryczność], Złącza 
elektryczne, Latarnie sygnalizacyjne, Alarmy pożarowe, Urzą-
dzenia do gaszenia ognia, Tryskacze (Systemy -) przeciwpo-
żarowe, Gaśnice, Pompy strażackie, Sprzęt do gaszenia ognia, 
11 Urządzenia oświetleniowe, Urządzenia do ogrzewania, 
Urządzenia wytwarzające parę, Urządzenia do suszenia, Urzą-
dzenia do wentylacji, Urządzenia do zaopatrywania w wodę, 
Instalacje sanitarne, Urządzenia do filtrowania wody, Instala-

cje oświetleniowe, Oświetlenie solarne, Części do oświetle-
nia solarnego, Kolektory słoneczne, Części do kolektorów 
słonecznych, Aparatura do uzdatniania wody, Urządzenia 
do uzdatniania wody, Instalacje do schładzania wody, Urzą-
dzenia do oczyszczania ścieków, Urządzenia do ujęcia wody, 
Urządzenia do nawadniania do zastosowania w rolnictwie, 
19 Drzwi drewniane, Niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, 
Ścianki działowe niemetalowe, 37 Remontowanie budyn-
ków, Naprawy budynków, Usługi montażowe dla budynków, 
Usługi instalacyjne dla budynków, Montaż drzwi i okien, In-
stalowanie urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń elek-
trycznych, Instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, 
Naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, Instalacja wind, 
Naprawa wind, Naprawa urządzeń do chłodzenia, Instalowa-
nie i naprawa urządzeń do nawadniania, Wiercenie studni, 
Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Mon-
taż i naprawa instalacji grzewczych, Instalowanie i naprawa 
pieców, Montaż rusztowań, Izolowanie budynków, Rozbiór-
ka budynków, Nadzór budowlany, Usługi doradztwa budow-
lanego, 39 Dostawa energii elektrycznej, Dystrybucja energii, 
40 Wytwarzanie energii, 42 Usługi naukowe i projektowanie 
w tym zakresie, Usługi techniczne i projektowanie w tym za-
kresie, Badania naukowe, Badania techniczne, Przemysłowe 
analizy i usługi badawcze, Projektowanie i rozwój sprzętu 
komputerowego, Projektowanie i rozwój oprogramowania 
komputerowego, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trze-
cich w dziedzinie energii odnawialnej, Prace badawczo-roz-
wojowe dla osób trzecich w dziedzinie ochrony środowiska 
naturalnego, Opracowywanie projektów technicznych, Do-
radztwo w zakresie ochrony środowiska, Doradztwo w za-
kresie planowania zużycia energii, Audyt energetyczny, Do-
radztwo w zakresie oszczędności energii, Usługi inżynieryjne, 
Wynajem liczników do rejestrowania zużycia energii.

(210) 532961 (220) 2021 08 21
(731) Societé des Produits Nestlé SA, Vevey, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Princessa

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Czekolada, Wyroby czekoladowe, Pasta cze-
koladowa, Pasty do smarowania, Preparaty i napoje na bazie 
czekolady, Wyroby cukiernicze, Słodycze, Cukierki, Wyroby cu-
kiernicze na bazie cukru, Cukier, Guma do żucia, Wyroby pie-
karnicze, Chleb, Ciasta, Herbatniki, Ciastka, Wafle, Toffi, Lody 
jadalne, Lody jadalne na bazie mleka, Lody jadalne na bazie 
wody, Sorbety, Mrożone wyroby cukiernicze, Mrożone ciasta, 
Mrożone desery, Mrożone jogurty, Płatki śniadaniowe.

(210) 532962 (220) 2021 08 21
(731) Societé des Produits Nestlé SA, Vevey, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Princessa
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.01
(510), (511) 30 Czekolada, wyroby czekoladowe, Pasta 
czekoladowa, Pasty do smarowania, Preparaty i napoje 
na bazie czekolady, Wyroby cukiernicze, Słodycze, Cukierki, 
Wyroby cukiernicze na bazie cukru, Cukier, Guma do żucia, 
Wyroby piekarnicze, Chleb, Ciasta, Herbatniki, Ciastka, Wa-
fle, Toffi, Lody, Jadalne, Lody jadalne na bazie mleka, Lody 
jadalne na bazie wody, Sorbety, Mrożone wyroby cukierni-
cze, Mrożone ciasta, Mrożone desery, Mrożone jogurty, Płat-
ki śniadaniowe.

(210) 532974 (220) 2021 08 19
(731) PIĘT KRYSTIAN KINTEK, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Est. 2019 CBD ART KONOPNA SZTUKA ZDROWIA

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej, sprzedaży deta-
licznej w placówkach specjalistycznych i przez Internet pre-
paratów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków 
zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstrak-
tów roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków zioło-
wych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów 
ziołowych do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów 
konopnych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, 
suplementów dietetycznych i odżywczych, suplementów 
żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witamino-
wych, witamin i preparatów witaminowych, suplementów 
ziołowych, preparatów kosmetycznych, kosmetyków, prepa-
ratów do mycia, płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów, 
płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym 
kremów na bazie ziół, Prowadzenie detalicznych i hurto-
wych punktów sprzedaży preparatów aromatycznych, aro-
materapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych, 
olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół 
leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esen-
cji ziołowych, preparatów ziołowych do celów leczniczych, 
ziół do palenia, produktów konopnych, suplementów diety 
i preparatów dietetycznych, suplementów dietetycznych 
i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej żyw-
ności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów 
witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów ko-
smetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów 
do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycznych, 
kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, dez-
odorantów, Pośrednictwo handlowe, Usługi w zakresie re-
klamy i działalności informacyjnej, 42 Prowadzenie badań 
naukowych, Prowadzenie badań naukowych dotyczących 
zdrowej żywności, Prowadzenie badań naukowych dotyczą-
cych zastosowania ziół, Prowadzenie badań naukowych do-
tyczących zastosowania konopi w lecznictwie, 44 Udzielanie 
porad z zakresu zdrowego odżywiania, porady dietetyczne, 
Udzielanie porad z zakresu prowadzenia zdrowego trybu ży-
cia, Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biolo-
gicznej, Terapia, aromatoterapia, Usługi doradcze w zakresie 
terapii manualnej i aromaterapii.

(210) 532991 (220) 2021 08 18
(731) A-SPE EUROPE I. MIANOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Gronowo Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DURAPLATE

(531) 24.01.01, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 9 Znaki fotoluminescencyjne: znaki nawigacyjne 
świetlne, znaki drogowe świecąc, znaki informacyjne, znaki 
ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa, znaki przeciwpoża-
rowe, znaki ostrzegawcze, znaki samoprzylepne, symbole 
samoprzylepne, morskie znaki informacyjne, morskie znaki 
bezpieczeństwa, tablice świetlne, panele świetlne, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej znaków fotoluminescen-
cyjnych, znaków nawigacyjnych świetlnych, znaków drogo-
wych świecących, znaków informacyjnych, znaków ewaku-
acyjnych, znaków bezpieczeństwa, znaków przeciwpożaro-
wych, znaków ostrzegawczych, znaków samoprzylepnych, 
symboli samoprzylepnych, morskich znaków informacyj-
nych, morskich znaków bezpieczeństwa, tablic świetlnych, 
paneli świetlnych.

(210) 533001 (220) 2021 08 20
(731) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOhumus

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
Nawozy mineralne, organiczne i mineralno-organiczne, Na-
wozy użyźniające i modyfikujące glebę, Preparaty popra-
wiające kondycję gleby, Organiczne pozostałości pofermen-
tacyjne jako nawóz, Preparaty do regulacji wzrostu roślin, 
stymulatory wzrostu roślin, Pokrycia humusowe, Humus, 
Podłoża do upraw, Preparaty do zabezpieczania i zapobie-
gania chorobom roślin.

(210) 533002 (220) 2021 08 20
(731) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOhumus

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
Nawozy mineralne, organiczne i mineralno-organiczne, Na-
wozy użyźniające i modyfikujące glebę, Preparaty popra-
wiające kondycję gleby, Organiczne pozostałości pofermen-
tacyjne jako nawóz, Preparaty do regulacji wzrostu roślin, 
stymulatory wzrostu roślin, Pokrycia humusowe, Humus, 
Podłoża do upraw, Preparaty do zabezpieczania i zapobie-
gania chorobom roślin.
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(210) 533003 (220) 2021 08 20
(731) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOhumus

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
Nawozy mineralne, organiczne i mineralno-organiczne, Na-
wozy użyźniające i modyfikujące glebę, Preparaty popra-
wiające kondycję gleby, Organiczne pozostałości pofermen-
tacyjne jako nawóz, Preparaty do regulacji wzrostu roślin, 
stymulatory wzrostu roślin, Pokrycia humusowe, Humus, 
Podłoża do upraw, Preparaty do zabezpieczania i zapobie-
gania chorobom roślin.

(210) 533004 (220) 2021 08 20
(731) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKhumus

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
Nawozy mineralne, organiczne i mineralno-organiczne, Na-
wozy użyźniające i modyfikujące glebę, Preparaty popra-
wiające kondycję gleby, Organiczne pozostałości pofermen-
tacyjne jako nawóz, Preparaty do regulacji wzrostu roślin, 
stymulatory wzrostu roślin, Pokrycia humusowe, Humus, 
Podłoża do upraw, Preparaty do zabezpieczania i zapobie-
gania chorobom roślin.

(210) 533005 (220) 2021 08 20
(731) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKhumus

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
Nawozy mineralne, organiczne i mineralno-organiczne, Na-
wozy użyźniające i modyfikujące glebę, Preparaty popra-
wiające kondycję gleby, Organiczne pozostałości pofermen-
tacyjne jako nawóz, Preparaty do regulacji wzrostu roślin, 
stymulatory wzrostu roślin, Pokrycia humusowe, Humus, 
Podłoża do upraw, Preparaty do zabezpieczania i zapobie-
gania chorobom roślin.

(210) 533006 (220) 2021 08 20
(731) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKhumus

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
Nawozy mineralne, organiczne i mineralno-organiczne, Na-
wozy użyźniające i modyfikujące glebę, Preparaty popra-
wiające kondycję gleby, Organiczne pozostałości pofermen-
tacyjne jako nawóz, Preparaty do regulacji wzrostu roślin, 
stymulatory wzrostu roślin, Pokrycia humusowe, Humus, 
Podłoża do upraw, Preparaty do zabezpieczania i zapobie-
gania chorobom roślin.

(210) 533010 (220) 2021 08 23
(731) MRÓZ ALEKSANDRA TYLKO PYSZNIE, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BISTRO TYLKO PYSZNIE DELIKATESY

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi delikatesowe w zakresie sprzedaży 
detalicznej w zakresie luksusowych artykułów spożywczych 
tj. wędliny, mięsa, nabiał, słodycze, pieczywo, kawa, herbata, 
przetwory, alkohole słabe i mocne, napoje, 43 Usługi barowe, 
bary szybkiej obsługi (snack – bary), kafeteria (bufety), usługi 
restauracyjne.

(210) 533029 (220) 2021 08 23
(731) KOMSTA-KOŚCIOŁKOWICZ AGNIESZKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE BEST BURGER BLACK BURGER QUALITY

(531) 27.05.01, 24.07.01, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji, Restauracje ofe-
rujące dania na wynos, Oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Usługi kawiarni, Usługi w zakresie żyw-
ności i napojów na wynos.

(210) 533030 (220) 2021 08 23
(731) PACZEŚ RAFAŁ KING OF ENTERTAINMENT, Łódź
(540) (znak słowny)
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(540) J. BIEDE
(510), (511) 9 Etui na urządzenia do magazynowania danych, 
Etui na urządzenia do przechowywania muzyki, Etui na okula-
ry i okulary przeciwsłoneczne, Etui na smartfony, Etui do table-
tów, Etui na telefony komórkowe, 18 Walizy, torby podróżne, 
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Etui 
na wizytówki, Etui na klucze, Etui na krawaty, Etui na prawo jaz-
dy, Etui na karty kredytowe, Etui z imitacji skóry, Etui, futerały 
na dokumenty, 21 Kubki, Naczynia, Zastawa stołowa, przybory 
kuchenne i pojemniki, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 533033 (220) 2021 08 23
(731) CHMIEL PAWEŁ MUSIC CREATOR, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) ZESPOŁOWNIA
(510), (511) 16 Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane 
instrukcje dotyczące metod nauczania, Książki edukacyjne, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 
Papierowe materiały dydaktyczne, Zeszyty ćwiczeń, Druko-
wane książki z nutami, Książki drukowane w dziedzinie edu-
kacji muzycznej, Książki z nutami, Śpiewniki, Zeszyty nutowe, 
41 Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagry-
wania muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze, Pisanie i publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie scena-
riuszy do celów innych niż reklamowe, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie piosenek, Redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), Usługi publikowania cyfrowych 
materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi 
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usłu-
gi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Doradztwo 
w zakresie produkcji filmów i muzyki, Edycja nagrań audio, 
Edycja nagrań wideo, Mastering płyt, Montaż lub nagrywanie 
dźwięku i obrazu, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwięko-
wych, Nagrywanie muzyki, Produkcja edukacyjnych nagrań 
dźwiękowych i wideo, Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań 
audiowizualnych, Usługi studia nagrań, Usługi studia do prób 
[nagrywanie], Edukacja, Edukacja religijna, Kształcenie głosu, 
Lekcje śpiewu, Nauczanie, Nauczanie muzyki, Nauka śpiewu, 
Nauka muzyki, Nauka tańca, Zapewnianie szkoleń online, Za-
jęcia ze śpiewu, Usługi w zakresie edukacji muzycznej, Usługi 
edukacyjne w zakresie muzyki, Usługi edukacyjne świadczo-
ne dla dzieci, Organizowanie koncertów, Organizowanie wi-
dowisk muzycznych, Organizowanie wydarzeń muzycznych, 
Produkcja koncertów muzycznych, Przedstawienia muzyczne, 
Rozrywka w postaci koncertów, Usługi rozrywki muzycznej 
świadczone przez grupy wokalne, Usługi rozrywkowe w po-
staci występów koncertowych, Usługi rozrywkowe w po-
staci występów zespołów muzycznych, Występy muzyczne 
na żywo, Impresariat artystyczny, Komponowanie muzyki dla 
osób trzecich, Zarządzanie stroną artystyczną występów mu-
zycznych, Zarządzanie koncertami.

(210) 533034 (220) 2021 08 23
(731) CHMIEL PAWEŁ MUSIC CREATOR, Bielsko-Biała
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.11.02, 26.11.12, 26.01.06, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 16 Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane 
instrukcje dotyczące metod nauczania, Książki edukacyjne, Mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Papie-
rowe materiały dydaktyczne, Zeszyty ćwiczeń, Drukowane książ-
ki z nutami, Książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, 
Książki z nutami, Śpiewniki, Zeszyty nutowe, 41 Muzyczne usługi 
wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne 
usługi wydawnicze, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy do celów innych niż rekla-
mowe, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie piose-
nek, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Usługi 
publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki mul-
timedialnej, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wy-
dawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, 
Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Edycja nagrań 
audio, Edycja nagrań wideo, Mastering płyt, Montaż lub nagry-
wanie dźwięku i obrazu, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwię-
kowych, Nagrywanie muzyki, Produkcja edukacyjnych nagrań 
dźwiękowych i wideo, Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań 
audiowizualnych, Usługi studia nagrań, Usługi studia do prób [na-
grywanie], Edukacja, Edukacja religijna, Kształcenie głosu, Lekcje 
śpiewu, Nauczanie, Nauczanie muzyki, Nauka śpiewu, Nauka mu-
zyki, Nauka tańca, Zapewnianie szkoleń online, Zajęcia ze śpiewu, 
Usługi w zakresie edukacji muzycznej, Usługi edukacyjne w za-
kresie muzyki, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Orga-
nizowanie koncertów, Organizowanie widowisk muzycznych, 
Organizowanie wydarzeń muzycznych, Produkcja koncertów 
muzycznych, Przedstawienia muzyczne, Rozrywka w postaci 
koncertów, Usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy 
wokalne, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, 
Usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, 
Występy muzyczne na żywo, Impresariat artystyczny, Kompono-
wanie muzyki dla osób trzecich, Zarządzanie stroną artystyczną 
występów muzycznych, Zarządzanie koncertami.

(210) 533048 (220) 2021 08 20
(731) BGV, s.r.o., Gniazda, SK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tatra Mountains Whisky

(531) 06.01.01, 27.05.01
(510), (511) 33 Whisky.

(210) 533073 (220) 2021 08 24
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) CEROSAN
(510), (511) 5 Leki przeciwtrądzikowe, preparaty do leczenia 
trądziku, preparaty antybakteryjne przeciwtrądzikowe, prze-
ciwtrądzikowe środki myjące (preparaty farmaceutyczne), 
kremy do trądziku (preparaty farmaceutyczne), żele do sto-
sowania miejscowego do użytku medycznego i terapeu-
tycznego i żele do użytku dermatologicznego.

(210) 533074 (220) 2021 08 24
(731) ROYAL SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) RS ROYAL SMiLE

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Ortodoncja (Aparaty -), 44 Doradztwo zwią-
zane ze stomatologią.

(210) 533088 (220) 2021 08 23
(731) DENTAL CENTRUM-STOMATOLOGIA, MEDYCYNA 

ESTETYCZNA I KOSMETOLOGIA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Mysłowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DENTAL CENTRUM

(531) 02.09.10, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 40 Pracownia protetyczna, 44 Usługi medyczne, 
profilaktyka medyczna, diagnostyka medyczna, stomato-
logia, stomatologia zachowawcza, profilaktyka stomatolo-
giczna, chirurgia stomatologiczna, protetyka, endodoncja, 
kosmetyka uzębienia, ortodoncja, implantologia, rentgeno-
diagnostyka medyczna, tomografia komputerowa, stoma-
tologia w narkozie, stomatologia dla dzieci, porady lekar-
skie, pomoc medyczna, opieka medyczna, usługi doradcze 
w dziedzinie zdrowia, usługi telemedyczne, usługi kosme-
tyczne, masaż, usługi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej 
twarzy i ciała, makijaż, usługi w zakresie zabiegów pielęgna-
cyjnych włosów i skóry głowy, usługi w zakresie medycyny 
estetycznej, udzielanie porad z zakresu kosmetyki, porady 
dietetyczne, usługi pielęgnacji dłoni i stóp, manicure i pedi-
cure, depilacja, działalność informacyjna w zakresie stomato-
logii.

(210) 533093 (220) 2021 08 24
(731) FUNDACJA IMPACT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) impact

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 16 Adresarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z pa-
pieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe), albumy, alma-
nachy [roczniki], artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bibuły, 
bilety, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], 
broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], 
formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], in-
deksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karton, karty, karty 
indeksowe, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły pi-
śmienne], książki, materiały do pisania, materiały piśmienne, 

materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), matryce, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notat-
niki [notesy], obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły pa-
piernicze], ołówki, oprawy książek, papier, papier do pisania 
[listów], periodyki [czasopisma], pieczątki z adresem, pióra 
i długopisy [artykuły biurowe], podręczniki [książki], przy-
rządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje dru-
kowane, rejestry, księgi główne [książki], pudełka kartonowe 
lub papierowe, reprodukcje graficzne, segregatory na luźne 
kartki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notat-
nikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki 
z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torby pa-
pierowe, ulotki, wieczne pióra, zakładki do książek, zeszyty 
do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 35 Agencje in-
formacji handlowej, agencje reklamowe, badania marketin-
gowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, badania w zakresie 
biznesu, badania biznesowe, doradztwo w zakresie organi-
zacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informa-
cji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, eko-
nomiczne prognozy, fotokopiowanie, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsu-
menckiej], informacja o działalności gospodarczej, obróbka 
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, organizo-
wanie targów w celach handlowych lub reklamowych, out-
sourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publi-
kowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespon-
dencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci interne-
towej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, rekrutacja 
personelu, rozpowszechnianie reklam, statystyczne zesta-
wienia, systematyzacja danych poprzez tworzenie kompute-
rowych baz danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla 
nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie tekstów 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efek-
tywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośred-
nictwa w handlu, usługi public relations, usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem 
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamo-
wych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie 
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących 
jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, 41 Doradztwo zawodowe, fotografia, fotoreporta-
że, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie balów, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób trzecich, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, or-
ganizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i pro-
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wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie wido-
wisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów spor-
towych, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty rekla-
mowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, telewizyjne usługi 
rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka].

(210) 533101 (220) 2021 08 25
(731) KASPRZAK BEATA ANNA CONCIERGE, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HolidayFamily KOMFORTOWE APARTAMENTY

(531) 01.03.01, 07.01.09, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 43 Zapewnianie zakwaterowania na pobyt cza-
sowy.

(210) 533140 (220) 2021 08 25
(731) SUSHI CORNER STARE MIASTO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SUSHI CORNER
(510), (511) 30 Sushi, Bento, Potrawy na bazie mąki i ryżu, 
w tym potrawy tradycyjnej kuchni japońskiej, Gotowe dania 
oraz półprodukty do przygotowywania dań zawarte w tej 
klasie, Ryż, Tapioka, Sago, Kasze, Mąka i produkty zbożowe, 
Wyroby i przetwory mączne, Ciasto ryżowe, Ciasto surowe, 
Makarony, Kluski, Pierogi, Wyroby i przetwory kukurydziane 
zawarte w tej klasie, Chipsy i chrupki kukurydziane, Pieczy-
wo, Kanapki, Wyroby cukiernicze, Słodycze, Ciasta, Lody, Sól, 
Cukier, Miód, Melasa, Musztarda, Ocet, Sosy i przyprawy za-
warte w tej klasie, Sos sojowy, Drożdże, Proszek do pieczenia, 
Esencje do żywności i celów spożywczych, Lód, Kawa, Kawa 
nienaturalna, Herbata, Kakao, Napoje czekoladowe, Napoje 
na bazie herbaty, kawy i/lub kakao, 35 Usługi w zakresie za-
rządzania i administrowania działalnością gospodarczą i han-
dlową, w tym działalnością w zakresie gastronomii i handlu 
artykułami spożywczymi i napojami, Usługi w zakresie pro-
wadzenia hipermarketów, supermarketów oraz sklepów 
detalicznych i hurtowych z artykułami spożywczymi i napo-
jami, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej i in-
ternetowej napojów oraz artykułów spożywczych i potraw 
gotowych, w tym sushi i bento, Usługi doradztwa bizneso-
wego w zakładaniu i/lub prowadzeniu barów i restauracji, 
w tym również restauracji i barów oferujących sushi i bento, 
winiarni, kawiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady i pi-
wiarni, snack-barów, barów szybkiej obsługi oraz restauracji 
samoobsługowych, a także hipermarketów, supermarketów 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych, Pomoc w zarządza-
niu i prowadzeniu barów i restauracji, w tym również restau-

racji i barów oferujących sushi i bento, winiarni, kawiarni, 
herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady i piwiarni, snack-ba-
rów, barów szybkiej obsługi oraz restauracji samoobsługo-
wych, a także hipermarketów, supermarketów oraz sklepów 
detalicznych i hurtowych, Usługi franchisingowe w zakresie 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi agencji importowo-
-eksportowych w zakresie artykułów spożywczych i napo-
jów, Usługi w zakresie reklamy i marketingu, Usługi w zakresie 
badania rynku i opinii publicznej, 41 Usługi w zakresie roz-
rywki, nauczania i kształcenia, Usługi w zakresie organizacji 
i prowadzenia kursów, szkoleń i warsztatów, w tym kursów, 
szkoleń i warsztatów dotyczących przygotowywania sushi 
i bento, usługi w zakresie prowadzenia galerii sztuki, Usługi 
w zakresie organizacji wystaw o charakterze rozrywkowym, 
kulturalnym lub edukacyjnym, Usługi związane z organi-
zacją i prowadzeniem imprez o charakterze kulturalnym, 
rozrywkowym, sportowym i edukacyjnym, Usługi związane 
z organizacją czasu wolnego i wypoczynku osób dorosłych 
i dzieci, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pokazów, 
loterii i konkursów o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, 
sportowym lub edukacyjnym, Usługi w zakresie organizowa-
nia koncertów, spektakli teatralnych i pokazów filmowych, 
w tym koncertów, spektakli i pokazów na wolnym powie-
trzu, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc na koncerty, spek-
takle teatralne, pokazy filmowe i inne imprezy o charakterze 
rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, 
Usługi animatorów kultury, Usługi w zakresie organizacji 
i prowadzenia pracowni specjalistycznych w dziedzinie roz-
rywki i kultury, Usługi w zakresie organizowania zawodów 
sportowych, Usługi w zakresie wypożyczania sprzętu spor-
towego [z wyjątkiem pojazdów], Usługi w zakresie obsługi 
salonów gier, Usługi palarni cygar i punktów degustacji win 
i piw, Usługi w zakresie udostępniania sprzętu do karaoke, 
Usługi polegające na odtwarzaniu nagrań dźwiękowych, 
Usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni 
dla potrzeb organizacji zajęć i imprez o charakterze rozryw-
kowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, Usługi 
fotograficzne oraz usługi w zakresie rejestrowania dźwięku 
i obrazu na taśmie filmowej, taśmie wideo oraz na nośnikach 
elektronicznych, Usługi w zakresie wypożyczania sprzętu 
fotograficznego oraz kamer wideo, Usługi w zakresie wy-
pożyczania nośników z filmami i nagraniami dźwiękowy-
mi, Usługi informacyjne dotyczące rekreacji i wypoczynku, 
Usługi informacyjne dotyczące imprez charakterze rozryw-
kowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, Usługi 
polegające na publikowaniu, w tym również publikowaniu 
on-line, tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym książek, 
czasopism, magazynów i periodyków o tematyce kulinarnej, 
Usługi w zakresie wypożyczania książek i czasopism, maga-
zynów i periodyków, W tym książek, czasopism, magazynów 
i periodyków o tematyce kulinarnej, Usługi w zakresie orga-
nizacji i prowadzenia konferencji, kongresów, sympozjów, 
seminariów i zjazdów, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi gastronomiczne, Usługi barów i restauracji, 
w tym również barów i restauracji oferujących sushi i ben-
to, winiarni, kawiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady 
i piwiarni, snack-barów, barów szybkiej obsługi i restauracji 
samoobsługowych, Usługi polegające na przygotowywaniu 
i serwowaniu posiłków i napojów w barach i restauracjach, 
w tym również barach i restauracjach oferujących sushi 
i bento, winiarniach, kawiarniach, herbaciarniach, cukier-
niach, pijalniach czekolady i piwiarniach, snack-barach, ba-
rach szybkiej obsługi oraz restauracjach samoobsługowych, 
Usługi polegające na przygotowywaniu posiłków i napojów 
na zamówienie i ich dostarczaniu do zamawiającego (cate-
ring), Usługi w zakresie obsługi gastronomicznej z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Usługi informacyjne, 
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konsultacyjne i doradcze w dziedzinie sztuki kulinarnej, Usłu-
gi hoteli, moteli i pensjonatów, usługi w zakresie opracowy-
wania receptur przepisów kulinarnych.

(210) 533159 (220) 2021 08 25
(731) ŁAPOK MICHAŁ, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Michał Łapok kancelaria adwokacka

(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 Audyty zgodności z prawem, Audyty zgod-
ności z przepisami, Badania prawne, Doradztwo prawne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Media-
cje, Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów 
doradztwa prawnego, Usługi adwokackie, Usługi prawne 
w dziedzinie imigracji, Usługi prawne związane z negocjacją 
kontraktów dla osób trzecich.

(210) 533189 (220) 2021 08 26
(731) Snapsolve Pte. Ltd., Singapore, SG
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Solvelancer

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie użytkowe, Oprogramo-
wanie użytkowe na smartfony, Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Pokrow-
ce na smartfony i telefony komórkowe, Etui na smartfony 
i telefony komórkowe, Ochronne etui na smartfony, Kijki 
do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, Uchwyty 
przystosowane do smartfonów, Telefony komórkowe, Paski 
do smartfonów, Smartfony, Baterie, Ładowarki do baterii, Ła-
dowarki USB (ładowarki baterii), Kable USB, Słuchawki [dousz-
ne], Słuchawki [zakładane na głowę], Zestawy słuchawkowe, 
Folie ochronne przystosowane do smartfonów i telefonów 
komórkowych, Inne akcesoria przeznaczone do smartfonów 
lub telefonów komórkowych, Magnesy na lodówkę, Puste 
cyfrowe lub analogowe nośniki do nagrywania i przecho-
wywania danych, Magnesy dekoracyjne, Alarmy, Okulary 
przeciwsłoneczne, Urządzenia i przyrządy optyczne, Ekra-
ny wideo, 35 Reklama i usługi w zakresie reklamy, Agencje 
reklamowe, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Przygotowy-
wanie reklam dla osób trzecich, Rozpowszechnianie reklam, 
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Doradztwo w dzie-
dzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji 
sprzedaży, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej 
w Internecie, Usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, 

Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Agencje 
informacji handlowej, Udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
41 Usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], Usługi szkoleniowe, Prezentacja teledysków online 
za pomocą urządzeń mobilnych, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych online (nie do pobrania) za pośrednictwem 
urządzeń mobilnych, Publikacja multimedialna materiałów 
drukowanych, książek, magazynów, czasopism, gazet, biu-
letynów, poradników, map, grafik, fotografii, filmów, muzyki 
i publikacji elektronicznych, Publikowanie elektroniczne on-
line informacji o szerokim zakresie tematycznym, Udzielanie 
informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za po-
średnictwem sieci online i Internetu, Rozrywka, Organizowa-
nie i prezentowanie pokazów, konkursów, gier, koncertów 
i imprez rozrywkowych, Aranżowanie, organizowanie, prze-
prowadzanie i prowadzenie towarzyskich imprez rozrywko-
wych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Udostępnia-
nie platformy dla treści generowanych przez użytkowników, 
42 Udostępnianie oprogramowania użytkowego za pośred-
nictwem strony internetowej, Hosting infrastruktury siecio-
wej online na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści 
online, Hosting platform w Internecie, Programowanie kom-
puterów, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Przechowywanie danych elektronicznych, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], 
Platforma jako usługa [PaaS], Chmura obliczeniowa, Hosting 
strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowy-
wania zdjęć i filmów cyfrowych, Hosting treści cyfrowych 
w Internecie, Hosting rozrywkowych treści multimedialnych, 
Hosting aplikacji multimedialnych i interaktywnych, Hosting 
stron internetowych, Projektowanie wizytówek.

(210) 533221 (220) 2021 08 27
(731) TECHNAR MIKOŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Mikołów

(540) (znak słowny)
(540) CERATECH
(510), (511) 7 Płytki z węglików spiekanych, Płytki z węgli-
ków spiekanych do nakładek, Płytki z węglików spiekanych 
[narzędzia do maszyn], Diamentowe wiertła do maszyn, 
Przemysłowe wiertła [maszyny], Wiertła centrujące stanowią-
ce części maszyn, Wiertła do maszyn, Wiertła do obrotowych 
narzędzi elektrycznych, Wiertła do płytek drukowanych [ma-
szyny lub obrabiarki], Wiertła do wiertarek elektrycznych, 
Wiertła kręte do maszyn, Wiertła o chwycie wielowypusto-
wym [części maszyn], Wiertła z chwytem stożkowym [części 
do maszyn], Wiertła ze standardowym chwytem [części ma-
szyn], Wiertła ze standardowym chwytem [maszyny], Gwin-
towniki maszynowe, Gwintowniki [obrabiarki], Gwintowniki 
będące narzędziami obsługiwanymi mechanicznie, Frezy 
do frezarek, Frezy do frezarek do gwintów [obrabiarki], Frezy 
jako części maszyn, Frezy modułowe krążkowe [maszyny], 
Frezy modułowe krążkowe [obrabiarki], Frezy [obrabiarki], 
Frezy obrotowe [części do maszyn], Frezy śrubowe [części 
do maszyn], Frezy walcowo-czołowe, Frezy walcowo-czoło-
we [narzędzia elektryczne].

(210) 533256 (220) 2021 08 27
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)



Nr  ZT40/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 99

(540) TAK KULTOWE NASZE POLSKIE

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 29 Wędliny, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
wędlin, Doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, 39 Usługi magazynowania, skła-
dowania i dystrybucji wędlin.

(210) 533336 (220) 2021 08 30
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAK KULTOWE

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 29 Wędliny, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
wędlin, Doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, 39 Magazynowanie, składowanie 
i dystrybucja wędlin.

(210) 533347 (220) 2021 08 30
(731) AFORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GNE

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Regulatory napięcia do energii elektrycznej, 
urządzenia do monitorowania zużycia energii elektrycznej, 
aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, urządzenia i przyrządy do regulacji dystrybucji 
energii, urządzenia do pomiaru, monitorowania i analizowa-
nia zużycia energii, moduły fotowoltaiczne, komórki foto-
woltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, kalibrowane 
referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, urządzenia fotowolta-
iczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia foto-
woltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instala-
cje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej.

(210) 533348 (220) 2021 08 30
(731) AFORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sermatec

(531) 26.02.01, 26.02.07, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Moduły fotowoltaiczne, falowniki fotowolta-
iczne, komórki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły sło-
neczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, 
instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej (elektrownie fotowoltaiczne), urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowol-
taiczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energie elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instala-
cje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
przemienniki, inwertory [elektryczność], urządzenia do prze-
twarzania danych, instalacje elektryczne, elektryczne urzą-
dzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiaro-
we, przekaźniki elektryczne.

(210) 533373 (220) 2021 08 31
(731) DOMAŃSKI BARTOSZ, Łopiennik Dolny-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ziółko

(531) 05.03.15, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczni-
czych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Herbata 
z ziół do celów leczniczych, Herbata ziołowa [napoje leczni-
cze], Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Kapsułki ziołowe 
poprawiające sprawność seksualną u mężczyzn, Lecznicze 
napary ziołowe, Lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycz-
nych, Leki ziołowe, Mieszanki ziołowe do użytku medyczne-
go, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, 
Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki do odtruwania 
na bazie ziół, Suplementy ziołowe, Suplementy ziołowe w pły-
nie, Tradycyjne chińskie zioła lecznicze, Wyciągi z ziół leczni-
czych, Wywary z ziół leczniczych, Zioła do palenia do celów 
medycznych, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub 
zakonserwowane, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe prepa-
raty błotne do celów terapeutycznych, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
Ziołowo miodowe pastylki do ssania na gardło, 30 Herbaty 
ziołowe, inne niż do celów leczniczych, Herbaty ziołowe [na-
pary], Napary ziołowe, Miód ziołowy, Marynaty zawierające 
zioła, Preparaty ziołowe do sporządzania napojów, Przetwo-
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rzony żeń-szeń stosowany jako zioło, przyprawa lub aromat, 
Sosy ziołowe, Suszone zioła do celów kulinarnych, Zioła do ce-
lów spożywczych, Zioła konserwowane, Zioła konserwowane 
[przyprawy], Zioła przetworzone, Zioła suszone, Ziołowe aro-
maty do przyrządzania napojów, Dodatki smakowe i przypra-
wy, Marynata z przyprawami, Mieszanki przypraw, Przyprawy, 
Ekstrakty przypraw, Przyprawy do żywności, Przyprawy sma-
kowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze, Przyprawy su-
che, Przyprawy w proszku.

(210) 533385 (220) 2021 08 31
(731) J&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cekanowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ponzio aluminium

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 Materiały i konstrukcje metalowe, budowlane 
materiały i konstrukcje metalowe, przenośne metalowe kon-
strukcje budowlane, barierki ochronne, konstrukcje metalowe 
do basenów kąpielowych, blacha, bramy metalowe, metalo-
we daszki dla budownictwa, metalowe elementy do drzwi: 
futryny, klamki, kołatki, ograniczniki, okucia, osprzęt, płyty, pro-
wadnice, rolki, prowadnice do rolek, zamki, zasuwy, zawiasy, 
zatrzaski drzwiowe, drzwi metalowe, nieelektryczne zamknię-
cia do drzwi, futryny, klamki, gałki i uchwyty, klucze, naroż-
niki metalowe dla budownictwa, nity metalowe, metalowe 
ograniczniki do okien, osprzęt do okien, zawiasy, ramy i okucia 
okienne, rolki i prowadnice do rolek do okien przesuwanych, 
lufciki i okienka metalowe, okna metalowe, rygle do zasuw 
okiennych, okiennice metalowe, okucia dla budownictwa, 
metalowe kabiny do malowania przy pomocy rozpylacza, 
okładziny metalowe dla budownictwa, metalowe pokrycia 
ścian dla budownictwa, metalowe ścianki szczelne, progi me-
talowe, przegrody metalowe, rury i rurki metalowe, śruby me-
talowe, nieelektryczne zamki metalowe, zamki zasuwowe, za-
mknięcia, zawiasy, żaluzje metalowe, 17 Materiały do klinowa-
nia z gumy lub tworzyw sztucznych, podkładki z kauczuku lub 
tworzyw sztucznych, taśmy przylepne i/lub samoprzylepne 
inne niż do celów medycznych, papierniczych lub do użytku 
domowego, sznury gumowe, taśmy uszczelniające do drzwi 
i okien, materiały termoizolacyjne, materiały na uszczelnienia 
okien i drzwi, uszczelki, uszczelki z kauczuku lub z włókna 
wulkanizowanego, uszczelnienia zapobiegające przeciekom 
wody, uszczelki do okładzin, złączki, 40 Usługi w zakresie ob-
róbki metali oraz powlekania metali.

(210) 533438 (220) 2021 09 01
(731) CHMIEL KAROL DELTA, Żory 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czysta Woda Śląsk Producent wody 

demineralizowanej

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.15, 26.13.25
(510), (511) 1 Woda dejonizowana, Woda demineralizowa-
na, nie do celów medycznych, Woda destylowana, Woda 
do akumulatorów, Woda [Preparaty do uzdatniania -], Woda 
[Preparaty do zmiękczania -], Oczyszczona woda do celów 
przemysłowych, 40 Uzdatnianie wody, Uzdatnianie powie-
trza, Uzdatnianie wody [oczyszczanie wody], Uzdatnianie 
i oczyszczanie powietrza i wody.

(210) 533439 (220) 2021 09 01
(731) RÓŻAŃSKI GRZEGORZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WIXAPOL
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, mul-
timedialne i fotograficzne, Aparatura, urządzenia i kable 
do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i de-
magnetyzery, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, 
14 Biżuteria, Wyroby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Przyrządy 
chronologiczne, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 16 Dzieła sztu-
ki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, 
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie 
edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały i środki 
dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, Torebki oraz arty-
kuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, Materiały filtrujące z papieru, Afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, Dekoracje na stół z papieru, 
Naklejki, Naklejki na samochody, Nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne], Ozdobne naklejki do piast kół samochodowych, 
18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły słu-
żące do przenoszenia, Parasole i parasolki, Laski do chodzenia, 
Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Parasolki i para-
sole (duże), 25 Obuwie, Odzież, Nakrycia głowy, Części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, Eleganckie spodnie, Krótkie spodnie, 
Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Spodnie, 
Spodnie do joggingu, Koszule, Komplety koszulek i spodenek, 
Koszule codzienne, Koszule do garniturów, Koszule sportowe, 
Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, Koszule hawajskie, 
Koszule eleganckie, Koszule z włókna ramii, Koszule zapinane, 
Koszulki bez rękawów, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule 
z kołnierzykiem, Koszule z golfem, Koszule z dzianiny, Koszu-
le z ochraniaczami do użytku sportowego, Koszule z długimi 
rękawami, Koszulki dla siatkarzy, Koszulki dla dzieci, Koszulki 
gimnastyczne bez rękawów, Koszulki kolarskie, Koszulki bez 
rękawów do biegania, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki polo, 
Koszulki piłkarskie, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania 
sportów, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki typu 
rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promienio-
waniem UV, Koszulki z dzianiny typu pique, Koszulki z krótkim 
rękawem, Koszulki z nadrukami, Koszulki zapinane w kroku 
na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, Krótkie okrycia [na-
rzutki] nakładane na koszule nocne, Tkane koszule, Szerokie 
koszule wierzchnie, Połączenie koszulki z majtkami [bielizna 
damska], Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Kurtki 
koszulowe, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, 
Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, 
Spodnie od dresu, Spodnie dresowe, Kurtki dresowe, Dresy 
wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, 26 Zawieszki [nie biżuteria 
ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], Dodatki do odzieży, 
artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 28 Artykuły 
i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 32 Bez-
alkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalko-
holowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje odalkoholizo-
wane, Napoje orzeźwiające, 35 Organizacja i przeprowadza-
nie imprez reklamowych, Organizacja promocji przy użyciu 
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mediów audiowizualnych, Projektowanie logo reklamowych, 
38 Usługi sieci telekomunikacyjnych, Telekomunikacja, Usłu-
gi telekomunikacyjne, Dostarczanie i wynajem infrastruktury 
i sprzętu telekomunikacyjnego, 40 Nadrukowywanie koszulek 
z krótkim rękawem, Usługi haftowania koszulek z krótkim ręka-
wem, 41 Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Kon-
certy muzyczne za pośrednictwem radia, Koncerty muzyczne 
na żywo, Koncerty muzyczne, Organizacja i przeprowadzanie 
koncertów muzycznych, Obsługa koncertów muzycznych, Or-
ganizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie kon-
certów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowa-
nie koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów, Produkcja 
koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Rezerwacja biletów na koncerty, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, 42 Projektowanie logo na koszulki z krótkim ręka-
wem, Projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm.

(210) 533440 (220) 2021 09 01
(731) CHMIEL KAROL DELTA, Żory 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CNCgroup.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03, 26.04.09, 26.03.04, 26.15.09, 
24.17.01, 24.17.02

(510), (511) 40 Obróbka metali, Obróbka [kształtowanie] 
metalu, Obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, 
Obróbka metalu [emaliowanie], Obróbka metalu [kucie], 
Obróbka metalu [kształtowanie], Obróbka metalu [odpusz-
czanie], Obróbka metalu [tłoczenie], Obróbka metalu [wytła-
czanie], Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, Obróbka 
powierzchni metalowych poprzez polerowanie ścierne, 
Obróbka metalurgiczna, Obróbka powierzchni metalowych 
poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, Obrób-
ka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szli-
fowania dokładnego, Obróbka skrawaniem części dla osób 
trzecich [usługi warsztatu mechanicznego].

(210) 533441 (220) 2021 09 01
(731) RÓŻAŃSKI GRZEGORZ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, mul-
timedialne i fotograficzne, Aparatura, urządzenia i kable 

do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i de-
magnetyzery, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korek-
tory, 14 Biżuteria, Wyroby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, 
Przyrządy chronologiczne, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 
16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele ar-
chitektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papie-
ru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier i kar-
ton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały filtrują-
ce z papieru, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Dekoracje 
na stół z papieru, Naklejki, Naklejki na samochody, Nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], Ozdobne naklejki do piast kół 
samochodowych, 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele 
i inne artykuły służące do przenoszenia, Parasole i parasol-
ki, Laski do chodzenia, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania 
dla zwierząt, Parasolki i parasole (duże), 25 Obuwie, Odzież, 
Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Ele-
ganckie spodnie, Krótkie spodnie, Męskie i damskie kurtki, 
płaszcze, spodnie i kamizelki, Spodnie, Spodnie do joggingu, 
Koszule, Komplety koszulek i spodenek, Koszule codzienne, 
Koszule do garniturów, Koszule sportowe, Koszule sporto-
we pochłaniające wilgoć, Koszule hawajskie, Koszule ele-
ganckie, Koszule z włókna ramii, Koszule zapinane, Koszulki 
bez rękawów, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule z koł-
nierzykiem, Koszule z golfem, Koszule z dzianiny, Koszule 
z ochraniaczami do użytku sportowego, Koszule z długimi 
rękawami, Koszulki dla siatkarzy, Koszulki dla dzieci, Koszulki 
gimnastyczne bez rękawów, Koszulki kolarskie, Koszulki bez 
rękawów do biegania, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki polo, 
Koszulki piłkarskie, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawia-
nia sportów, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki 
typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed pro-
mieniowaniem UV, Koszulki z dzianiny typu pique, Koszulki 
z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Koszulki zapinane 
w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, Krótkie 
okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Tkane koszu-
le, Szerokie koszule wierzchnie, Połączenie koszulki z majtka-
mi [bielizna damska], Okrycia [narzutki] nakładane na koszule 
nocne, Kurtki koszulowe, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Blu-
zy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, 
Kurtki bluzy, Spodnie od dresu, Spodnie dresowe, Kurtki dre-
sowe, Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, 26 Zawieszki 
[nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], Do-
datki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tek-
stylne, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napo-
jów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, 
Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, 35 Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizacja 
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Projektowa-
nie logo reklamowych, 38 Usługi sieci telekomunikacyjnych, 
Telekomunikacja, Usługi telekomunikacyjne, Dostarczanie 
i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, 
40 Nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, Usługi 
haftowania koszulek z krótkim rękawem, 41 Koncerty mu-
zyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzyczne 
za pośrednictwem radia, Koncerty muzyczne na żywo, Kon-
certy muzyczne, Organizacja i przeprowadzanie koncertów 
muzycznych, Obsługa koncertów muzycznych, Organizo-
wanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie koncertów, 
Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie kon-
certów muzycznych, Prezentacja koncertów, Produkcja kon-
certów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Rezerwacja biletów na koncerty, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
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Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, 42 Projektowanie logo na koszulki z krótkim ręka-
wem, Projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm.

(210) 533442 (220) 2021 09 01
(731) TROJANOWSKI TOMASZ, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYBERTAP

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, 9 Oprogramowanie, 
43 Restauracje samoobsługowe.

(210) 533449 (220) 2021 09 01
(731) PYRKOSZ WITOLD MOŻLIWOŚCI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mr Kobido
(510), (511) 44 Masaże, Masaż, Opieka zdrowotna w zakresie 
masaży terapeutycznych.

(210) 533462 (220) 2021 09 01
(731) KOŁODZIEJ GRZEGORZ WELLGREENS, Bartoszowiny
(540) (znak słowny)
(540) YUSH
(510), (511) 3 Środki zapachowe do celów domowych, Pre-
paraty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki do higieny jamy 
ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Kosmetyki, Mydła, 
Szampony, Kremy, Balsamy, Świece, świece zapachowe, Wo-
ski zapachowe, wosk pszczeli, Wosk sojowy, Olejki eteryczne, 
Produkty perfumeryjne, Olejki esencjonalne i ekstrakty aro-
matyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, Wosk krawiecki 
i szewski, Preparaty toaletowe, Preparaty do czyszczenia 
i polerowania skóry i butów, Zmywacze do paznokci, Tu-
sze do rzęs, Preparaty do prania, Środki do czyszczenia po-
jazdów, 35 Sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz 
sklepów detalicznych i hurtowych środków zapachowych 
do celów domowych, preparatów do mycia i pielęgnacji 
ciała, środków do higieny jamy ustnej, środków perfume-
ryjnych i zapachowych, kosmetyków, mydeł, szamponów, 
kremów, balsamów, świec, świec zapachowych, wosków 
zapachowych, wosku pszczelego, wosku sojowego, olejków 
eterycznych, perfum, słodyczy, kwiatów, alkoholi, biżuterii, 
ozdób, produktów perfumeryjnych, olejków esencjonalnych 
i ekstraktów aromatycznych, preparatów do czyszczenia 
i odświeżania, preparatów do pielęgnacji zwierząt, środków 
toaletowych, preparatów toaletowych, preparatów do czysz-
czenia i polerowania skóry i butów, preparatów do prania, 
środków do czyszczenia pojazdów, ekstraktów ziołowych 
do celów medycznych i naturalnych suplementów diety, bal-
samów do użytku medycznego, maści do celów farmaceu-
tycznych, olejków leczniczych, soli do kąpieli mineralnych, 
części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakryć głowy, obuwia, 
odzieży, bielizny osobistej i nocnej, pasków, pasków mate-
riałowych [odzież], pasków skórzanych [odzież], gadżetów, 
artykułów odzieżowych, kwiatów, kompozycji i wiązanek 
kwiatowych, prezentów i upominków oraz ich kompozycji 
i zestawów, koszów i paczek zawierających prezenty i upo-
minki, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 

mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów re-
klamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy 
rynkowe, Badania rynku, Badania opinii publicznej, Zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych, Edytorskie usługi 
w zakresie reklamy, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom.

(210) 533489 (220) 2021 09 02
(731) PEROŃ RAFAŁ, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) SPEEDZONE
(510), (511) 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, 
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych czę-
ści i akcesoriów do pojazdów, czapek sportowych, odzie-
ży, koszulek, czapek bejsbolówek, opasek przeciwpotnych 
na głowę, nakryć głowy, artykułów odzieżowych w stylu 
sportowym, obuwia, gadżetów reklamowych, breloczków, 
kosmetyków, Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi 
aukcyjne, Usługi handlu elektronicznego, mianowicie do-
starczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzi-
nie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Usługi administrowania działalnością 
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokony-
wanych za pomocą Internetu, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi zarzą-
dzania sprzedażą, Reklama, Publikacja reklam, Usługi mar-
ketingowe i promocyjne, Wynajem przestrzeni reklamowej, 
w tym on-line, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
Zarządzanie bazami danych, Administrowanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie franchisingu, Handlowe usługi 
doradcze dotyczące franchisingu, Pomoc przy zakładaniu 
przedsiębiorstw w ramach franchisingu, 41 Usługi rezerwa-
cji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdaw-
czość i pisanie tekstów, Elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Multimedial-
ne wydania magazynów, Multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, Muzyczne usługi wydawnicze, Muzyczne 
usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, 
Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publikacja elektro-
niczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elek-
tronicznych online, Publikacja i redagowanie materiałów 
drukowanych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja 
materiałów edukacyjnych, Publikacja kalendarzy imprez, 
Publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, Publikacja 
tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikowa-
nie, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie 
drogą elektroniczną, Publikowanie gazet, periodyków, kata-
logów i broszur, Publikowanie multimediów, Publikowanie 
recenzji, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowa-
nie ulotek, Publikowanie plakatów, Sprawozdania wiado-
mości, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Udostęp-
nianie biuletynów online w dziedzinie rozrywki sportowej, 
Udostępnianie czasopisma online obejmującego informa-
cje w dziedzinie gier komputerowych, Udostępnianie elek-
tronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji 
on-line, Usługi programów informacyjnych dla radia lub 
telewizji, Usługi publikacji multimedialnego oprogramowa-
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nia rozrywkowego, Usługi publikacji, Usługi publikowania 
cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multime-
dialnej, Usługi wydawnicze, Wydawanie audiobooków, Wy-
dawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie 
czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie 
prospektów, Wydawanie przewodników turystycznych, 
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozryw-
kowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowni-
ków w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Wydawanie 
gazet, Wydawanie katalogów, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Parki i miasteczka rozrywki i tema-
tyczne, zoo i muzea, Produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi 
edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, Usługi w zakresie gier wideo, Usługi w zakresie 
przedstawień na żywo, Usługi wynajmu związane ze sprzę-
tem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 
Administrowanie [organizacja] teleturniejami, Doradztwo 
w zakresie planowania imprez specjalnych, Dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmi-
sja wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyj-
nych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Dostarczanie rozrywki drogą radiową, 
Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Escape 
room [rozrywka], Fankluby, Fotoreportaże, Impresariat arty-
styczny, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja 
o rekreacji, Informacja o rozrywce, Organizacja i przepro-
wadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez 
rozrywkowych, Organizowanie fanklubów, Organizowanie 
imprez muzycznych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, 
Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Or-
ganizowanie imprez w celach rozrywkowych, Prezentacja 
filmów, Produkcja programów dokumentalnych, Produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja progra-
mów radiowych lub programów telewizyjnych, Produkcja 
programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywko-
wych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Pro-
dukcja programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja 
programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyj-
nych, Produkcja przedstawień, Produkcja przedstawień 
muzycznych, Hazard, Organizowanie spotkań miłośników 
pojazdów mechanicznych, Organizowanie imprez spor-
towych, zawodów i turniejów sportowych, Organizacja 
turniejów sportowych, Organizowanie festynów w celach 
rekreacyjnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Orga-
nizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, 
Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Orga-
nizowanie imprez kulturalnych i sportowych dotyczących 
pojazdów mechanicznych, Organizowanie konkursów, Or-
ganizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, 
Prowadzenie blogu on-line.

(210) 533491 (220) 2021 09 02
(731) BUCZEK ROBERT, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Konstel
(510), (511) 40 Obróbka metali.

(210) 533508 (220) 2021 09 03
(731) BASISTY ANDRZEJ FIRMA DIAMENT EXPORT IMPORT, 

Jabłonka
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 26.04.03, 26.04.06, 26.07.25, 26.13.25
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze zło-
ta i srebra, Wyroby zegarmistrzowskie, Akcesoria do wyro-
bu biżuterii, Kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z two-
rzyw sztucznych, Półwyroby z metali szlachetnych do wy-
korzystania przy produkcji biżuterii, Półfabrykaty z kamieni 
szlachetnych przeznaczone do produkcji biżuterii, Metale 
szlachetne, Biżuteria diamentowa, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, 
Sprzedaż detaliczna i hurtowa online w zakresie artykułów 
jubilerskich, Sklepy jubilerskie, Organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Dekoracja wystaw skle-
powych, Reklama, 42 Projektowanie biżuterii, Poświadczanie 
autentyczności biżuterii, Usługi poświadczania autentycz-
ności i certyfikacji diamentów, 43 Usługi w zakresie rezer-
wacji zakwaterowania tymczasowego, Wynajem mieszkań 
na pobyt czasowy, Usługi hotelarskie, Usługi doradcze oraz 
usługi informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienio-
nych usług, w tym także usługi świadczone on-line z kom-
puterowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, 
Zapewnienie pomieszczeń i urządzeń do pełnienia funkcji, 
konferencji, zjazdów, wystaw, seminariów i spotkań, Wyna-
jem pokoi dla pełnienia funkcji, konferencji, zjazdów, wy-
staw, seminariów i spotkań, Restauracje, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Przygotowanie i dostarczanie żywności 
i napojów na zamówienie, puby, bary.

(210) 533531 (220) 2021 09 03
(731) PAWIŃSKA-LESIŃSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZERIA BIAŁA

(531) 01.15.24, 18.03.23, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 30 Świeża pizza.
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(210) 533574 (220) 2021 09 06
(731) AEROW ALEKSY NEONOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEONOWA

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów: oświetlenie zewnętrzne, 
Oświetlenie wystawowe, Oświetlenie nastrojowe, Oświetle-
nie ogrodowe, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie ścien-
ne, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Oświetlenie de-
koracyjne, Oświetlenie bezpieczeństwa, Neonowe lampy 
oświetleniowe, Lampy oświetleniowe, Elementy oświetle-
niowe, Osprzęt oświetleniowy, Wyposażenie oświetleniowe, 
Oświetleniowe oprawy, Oświetlenie nastrojowe LED, Żarów-
ki oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe, Urządzenia oświe-
tleniowe, Taśmy LED, Lampy LED, Oprawy oświetleniowe 
LED, Urządzenia oświetleniowe LED, Lampy fluorescencyjne, 
Żarówki oświetleniowe LED, Oświetlenie typu LED zewnętrz-
ne [ogrody, krajobrazy], Zestawy oświetlenia LED do znaków 
podświetlanych, Instalacje oświetleniowe z diodami elektro-
luminescencyjnymi [LED].

(210) 533591 (220) 2021 09 06
(731) GAWRYŚ ALAN, Nadma
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AG BIOTIQ

(531) 05.03.13, 05.05.20, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki do użytku osobistego, 
Kosmetyki do włosów, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki w formie olejków, 
Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie żeli, Ko-
smetyki w postaci płynów, Kosmetyki w postaci kremów, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre-
sie artykułów kosmetycznych.

(210) 533600 (220) 2021 09 03
(731) MARCIŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebinia
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) M MARCIŃSCY pomagamy oddłużamy inwestujemy

(531) 24.01.15, 24.09.03, 24.09.07, 24.01.17, 26.11.07, 27.05.01, 
29.01.04

(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(210) 533604 (220) 2021 09 06
(731) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIOŁOSZOTY

(531) 26.11.02, 26.11.08, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki 
warzywne.

(210) 533605 (220) 2021 09 06
(731) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEMONIADY ŚWIATA

(531) 05.01.06, 05.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki 
warzywne.

(210) 533606 (220) 2021 09 06
(731) SZATAŃSKI TOMASZ, Otwock
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 04.05.03, 04.05.21, 29.01.14
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne.

(210) 533613 (220) 2021 09 06
(731) KABANOS KOJS MIROSŁAW I JOANNA KOJS-

KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA, Jabłonka
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zbójnicka piwnica

(531) 27.05.01, 29.01.14, 07.03.08, 07.03.25
(510), (511) 29 Baranina w plastrach, Bekon, Burgery, Burge-
ry mięsne, Burgery z indyka, Cielęcina, Części indyka, Drób, 
Drób gotowany, Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dziczyzna kon-
serwowana, Filety z piersi kurczaka, Flaki, Flaki wieprzowe, 
Flaki wołowe, Frankfurterki, Galaretki mięsne, Galarety mię-
sne, Gęś pieczona, Głęboko mrożony drób, Głęboko mrożony 
kurczak, Golonka, Gotowany indyk, Indyk, Indyk pieczony, Ja-
gnięcina pieczona, Jagnięcina, przetworzona, Kaczka goto-
wana, Kaszanka, Kiełbasa swojska, Kiełbaski konserwowane, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbaski wieprzowe, Kiełbasy, Kiełbasy 
wędzone, Kiełbasy drobiowe, Kiełbasy wieprzowe, Krokiety 
z kurczaka, Kurczak, Kurczak gotowany, Kurczak mrożony, 
Kurczak smażony, Mięsa wędzone, Mięso gotowane, Mięso 
gotowe do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso i wyroby mięsne, 
Mięso kacze, Mięso mrożone, Mięso pieczone, Mięso pokro-
jone w plastry, Mięso solone, Mięso świeże, Mięso wędzo-
ne, Mięso z indyka, Mrożony drób, Mrożony indyk, Pieczeń 
wołowa, Pieczone kaczki, Pieczony drób, Pieczony kurczak, 
Produkty mięsne mrożone, Produkty z indyka, Produkty 
z jagnięciny, Pulpety drobiowe, Pulpety wołowe, Pulpety 
z kurczaka, Steki z mięsa, Salceson, Schab wieprzowy, Skrzy-
dełka kurczaka, Szynka, Wędliny, Wieprzowina, Wołowina, 
35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z mięsem.

(210) 533631 (220) 2021 09 07
(731) ANTOLIK MAŁGORZATA SYNERGY ART HAIR ‚ S 

BREATH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Synergy Art HAIRS ‚ S BREATH

(531) 26.11.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi fryzjerskie.

(210) 533636 (220) 2021 09 07
(731) ÖZALP GABRIELA, Leżajsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m metro KEBAB

(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem.

(210) 533651 (220) 2021 09 07
(731) ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowny)
(540) elum
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe.

(210) 533652 (220) 2021 09 07
(731) ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowny)
(540) PIRX
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej.

(210) 533653 (220) 2021 09 07
(731) ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowny)
(540) PIRX ENERGY
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej.

(210) 533663 (220) 2021 09 07
(731) MICHAŁ KUŚ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LL

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 533664 (220) 2021 09 07
(731) MICHAŁ KUŚ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) NELLAMI
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 533668 (220) 2021 09 07
(731) MICHAŁ KUŚ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NELLAMI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.
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(210) 533670 (220) 2021 09 07
(731) NOWODWORSKI SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowodvorski

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 Adaptory elektryczne, Akumulatory elektrycz-
ne, Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy dźwiękowe, 
Alarmy pożarowe, Anteny, Aplikacje komputerowe do po-
brania, Barometry, Baterie do oświetlania, Baterie słoneczne, 
Bezpieczniki topikowe, Bransoletki inteligentne, Cewki elek-
tromagnetyczne, Cewki elektryczne, Chipy, układy scalone, 
Cyfrowe stacje meteorologiczne, Cyfrowe termostaty 
do kontroli warunków klimatycznych, Częstotliwościomierze, 
Czujniki piezoelektryczne, Czujniki położenia LED, Detektory, 
Diody elektrolumiscencyjne z punktami kwantowymi QLED, 
Diody świecące LED, Dzwonki alarmowe elektryczne, 
Dzwonki będące urządzeniami ostrzegającymi, Dżojstiki 
do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, Ekrany flu-
oryzujące, Ekrany wideo, Elektroniczne breloki do kluczy bę-
dące pilotami zdalnego sterowania, Elektroniczne etykietki 
na towarach, Elektroniczne sterowniki ECG do lamp i opraw 
oświetleniowych LED, Elektroniczne systemy kontroli dostę-
pu do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tablice wyświetlają-
ce, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne 
ściemniacze światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-steru-
jące, Elektryczne urządzenia pomiarowe, Fotometry, Gaśnice, 
Gazometry, Głośniki, Głośniki inteligentne, Gniazdka elek-
tryczne, Hologramy, Instalacje elektryczne, Instalacje elek-
tryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 
Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, Inteligentne bramy 
do komunikacji, Inteligentne bransoletki będące przyrząda-
mi pomiarowymi, Inteligentne kłódki, Inteligentne pierścion-
ki, Inteligentne zamki, Inteligentne zamki do drzwi, Interak-
tywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekra-
nami dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, 
Kable elektryczne, Kable koncentryczne, Kable światłowodo-
we, Kalorymetry, Kamery termowizyjne, Kamery wideo, Karty 
inteligentne z układem scalonym, Kijki do robienia sobie 
zdjęć, monopody ręczne, Klawiatury komputerowe, Klucze 
kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania 
kryptowaluty, Kłódki, elektroniczne, Kodery magnetyczne, 
Kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, Kodo-
wane karty magnetyczne, Kodowane karty-klucze, Kolektory 
elektryczne, Komórki fotowoltaiczne, Komputery, Kompute-
ry do noszenia na ciele lub w ubraniach, Komputery kieszon-
kowe PDA, Kondensatory, Kondensory optyczne, Końcówki 
stosowane w elektryce, Kryształy galenitu będące detektora-
mi, Lampy bezpieczeństwa LED, Lampy błyskowe do apara-
tów fotograficznych, Lampy błyskowe stosowane w fotogra-
fii, Lampy ciemniowe stosowane w fotografii, Lampy elektro-
nowe, Lampy elektronowe próżniowe do zastosowania 
w nadajnikach radiowych, Lampy LED, Lampy optyczne, 
Lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, Lasery, 
nie do celów medycznych, Liczniki, Liczniki gęstości osnowy, 
Liczniki obrotów, Lupy jako przyrządy optyczne, Lustra 
do kontroli pracy, Lustra jako przyrządy optyczne, Ładowarki 
do baterii, Łączniki elektryczne, Maszty do anten bezprzewo-
dowych, Maszyny i urządzenia do sondowania, Maszyny 

z oświetleniem LED, Materiały na przewody instalacji elek-
trycznych, kable, Mierniki, Mierniki inteligentne, Mikrofony, 
Mikroprocesory, Monitory będące programami komputero-
wymi, Monitory LED, Monitory wyświetlające wideo do no-
szenia na ciele lub w ubraniach, Nadajniki sygnałów elektro-
nicznych, Nadajniki telekomunikacyjne, Neony reklamowe, 
Numeryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiektywy so-
czewkowe, Obiektywy powiększające, Obudowy głośników, 
Ochronniki przepięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Od-
gromniki, Oprawy oświetleniowe LED, Oprogramowanie 
do inteligentnej produkcji, Oprogramowanie do inteligent-
nych domów, Oprogramowanie do oceny zachowania klien-
tów w sklepach online, Oprogramowanie do planowania, 
integrowania i optymalizacji aplikacji inteligentne miasto, 
Oprogramowanie do prowadzenia sklepu online, Oprogra-
mowanie elektromechaniczne, Oprogramowanie firmowe, 
Oprogramowanie interfejsów, Oprogramowanie kompute-
rowe, Oprogramowanie multimedialne, Oprogramowanie 
przemysłowe, Oprogramowanie sensoryczne, Oprogramo-
wanie sprzętowe, Oprogramowanie symulacyjne, Oprogra-
mowanie telekomunikacyjne, Oprogramowanie użytkowe, 
Oprogramowanie wspomagające, Oprogramowanie zabez-
pieczające, Organiczne diody elektroluminescencyjne OLED, 
Osłony do gniazdek elektrycznych, Osłony przeciwodblasko-
we, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
Pirometry, Platformy oprogramowania komputerowego, na-
grane lub do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki 
muzyczne do pobierania, Płytki dla układów scalonych, Pod-
ręczne komputery przenośne, Podwodne lampy LED, Powło-
ki do identyfikacji przewodów elektrycznych, Powłoki kabli 
elektrycznych, Półprzewodniki, Procesory centralne, Progra-
my komputerowe nagrane, Programy komputerowe w for-
mie oprogramowania do pobrania, Programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, Prostowniki, Pryzmaty w optyce, Prze-
kaźniki elektryczne, Przełączniki czasowe automatyczne, 
Przełączniki elektryczne, Przemienniki, inwertory, Przetwor-
niki elektryczne, Przewody akustyczne, Przewody elektrycz-
ne, Przyciski do dzwonków, Przyrządy do wskazywania tem-
peratury, Przyrządy do wyznaczania azymutu, Przyrządy 
meteorologiczne, Przyrządy nawigacyjne, Przyrządy pomia-
rowe, Przyspieszeniomierze, Publikacje elektroniczne, do po-
brania, Pulpity rozdzielcze, Puszki odgałęźne, Puszki przyłą-
czeniowe, Sferometry, Skanery jako urządzenia do przetwa-
rzania danych, Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki rozgałęźne, 
Soczewki optyczne, Solomierze, Sprzęt komputerowy, Sprzęt 
peryferyjny do komputerów, Sprzężenia elektryczne, Stacje 
ładowania dla pojazdów elektrycznych, Stateczniki stosowa-
ne w oświetleniu, Statywy do aparatów fotograficznych, Ste-
rowniki do inteligentnych systemów produkcyjnych, Sterow-
niki LED, Stroboskopy, Styki elektryczne, Subwoofery, Sygna-
lizacja świetlna lub mechaniczna, Sygnały świetlne w formie 
świateł błyskowych, Szafy rozdzielcze, Szalki Petriego, Szkla-
ne obudowy do akumulatorów, Szkło optyczne, Światłowo-
dy, Świece LED, Tablety, Tablice ogłoszeniowe LED, Tablice 
rozdzielcze w elektryczności, Tablice sterownicze w elek-
tryczności, Tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu 
zapobiegania wypadkom drogowym, Taśmy LED, Telewizory 
LED, Termohigrometry, Termometry nie do celów medycz-
nych, Transformatory elektryczne, Transformatory podwyż-
szające napięcie, Tranzystory, Tuleje łączące do kabli elek-
trycznych, Tworniki w elektryczności, Urządzenia do analizy 
gazu, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia 
do kontroli i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania 
dźwięku, Urządzenia do monitorowania niemowląt, Urzą-
dzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do pomiarów 
precyzyjnych, Urządzenia do pomiaru ciśnienia, Urządzenia 
do projekcji wirtualnych klawiatur, Urządzenia do przetwa-
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rzania danych, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia i przyrządy optycz-
ne, Urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, 
Urządzenia oświetleniowe LED, Urządzenia przeciwzakłóce-
niowe w elektryczności, Urządzenia telekomunikacyjne 
w postaci biżuterii, Urządzenia telewizyjne, Urządzenia wi-
deo do monitorowania niemowląt, Urządzenia zdalnego ste-
rowania, Wilgotnościomierze, Woltomierze, Wtyczki elek-
tryczne, Wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż 
do oświetlania, Wyłączniki samoczynne, Wyświetlacze LED, 
Wyświetlacze z diodami LED, Wzbudniki elektryczne, 
Wzmacniacze, Zamki elektryczne, Zelektryfikowane szyny 
do zawieszania reflektorów punktowych, Zintegrowane mo-
duły oświetlenia LED, Złącza do przewodów elektrycznych, 
Znaki świecące, Żarówki oświetleniowe LED, 11 Abażury, 
Abażury do lamp, Abażury do lamp stołowych, Abażury 
do źródeł światła, Architektoniczne instalacje oświetlenia 
HID, Architektoniczne oprawy do oświetlenia, Architekto-
niczne światła skierowane w górę do instalacji w podłożu, 
Bakteriobójcze lampy do oczyszczania powietrza, Bezpło-
mieniowe świece z diodami elektroluminescencyjnymi LED, 
Czołówki, Dyfuzory będące częściami urządzeń oświetlenio-
wych, Ekrany do nakierowywania światła, Ekrany do regulo-
wania światła, Elektroluminescencyjne źródła światła, Elek-
tryczne dekoracyjne kolorowe światełka, Elektryczne instala-
cje oświetleniowe, Elektryczne instalacje oświetleniowe 
do wnętrz, Elektryczne lampy wyładowcze do celów oświe-
tleniowych, Elektryczne lampy żarowe, Elektryczne oprawy 
oświetleniowe do wnętrz, Elektryczne oprawy oświetlenio-
we zewnętrzne, Elektryczne oświetlenie światłowodowe, 
Elektryczne systemy oświetlenia szynowego, Elektryczne 
światełka okolicznościowe, Elektryczne światła nocne, Elek-
tryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, Elektryczne 
urządzenia oświetleniowe do wnętrz, Elektryczne wyładow-
cze elementy instalacji oświetleniowej, Elektryczne żarówki 
fluorescencyjne, Elementy elektrycznej instalacji oświetle-
niowej, Elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej 
do użytku w miejscach, niebezpiecznych, Elementy instalacji 
oświetleniowej na podczerwień, Elementy odciążnikowe 
do lamp wiszących, Elementy oświetleniowe, Filtry do lata-
rek, Filtry do oświetlenia scenicznego, Filtry do urządzeń 
oświetleniowych, Filtry do użycia z lampami, Filtry kolorów 
do urządzeń oświetleniowych, Fluorescencyjne elektryczne 
elementy oświetleniowe do wnętrz, Fluorescencyjne ele-
menty oświetleniowe do wnętrz, Fluorescencyjne lampy 
o niskiej mocy wyjściowej światła ultrafioletowego, Fluore-
scencyjne urządzenia oświetleniowe do celów ewakuacji, 
zasilane na baterie, Halogenowe architektoniczne instalacje 
oświetleniowe, Halogenowe instalacje oświetlenia scenicz-
nego, Halogenowe oprawy oświetleniowe, Iluminatory świa-
tłowodowe, Instalacje do lamp ulicznych, Instalacje do oświe-
tlania choinek, Instalacje oświetlenia awaryjnego, Instalacje 
oświetlenia scenicznego HID, Instalacje oświetlenia żarowe-
go, Instalacje oświetleniowe, Instalacje oświetleniowe do ba-
senów zamontowane pod wodą, Instalacje oświetleniowe 
sceniczne do filmów, Instalacje oświetleniowe z diodami 
elektroluminescencyjnymi LED, Japońskie lampiony papiero-
we, Kandelabry elektryczne, Kinkiety jako osprzęt oświetle-
nia elektrycznego, Klosze do lamp w formie kominków, Klo-
sze do lamp w formie kominków wykonane ze szkła, Klosze 
kuliste do lamp, Kolorowe światełka do dekoracji świątecz-
nych, Kołnierzowa oprawa oświetleniowa, Kominy do lamp 
olejowych, Ksenonowe lampy łukowe, Kule lustrzane będące 
elementami oświetleniowymi, Kuliste klosze do lamp, Lam-
piony, Lampiony elektryczne U, Lampiony na świece, Lampki 
biurkowe, Lampki do czytania, Lampki elektryczne na choin-
ki, Lampki na choinki świąteczne, Lampki nocne, Lampki 

nocne inne niż świeczki, Lampki oświetlenia wewnętrznego, 
do czytania, do pojazdów, Lampki przyczepiane do książki, 
Lampowe promienniki podczerwieni, Lampy akwariowe, 
Lampy awaryjne, Lampy bezpieczeństwa, Lampy bezpie-
czeństwa do użytku pod ziemią, Lampy bezpieczeństwa 
LED, Lampy biurkowe, Lampy do aparatów projekcyjnych, 
Lampy do aparatów projekcyjnych, Lampy do bezpiecznego 
oświetlenia, Lampy do celów oświetleniowych, Lampy 
do dekoracji świątecznych, Lampy do instalacji elektrycz-
nych, Lampy do kasków, Lampy do kręcenia włosów, Lampy 
do namiotów, Lampy do oświetlania akwarium, Lampy 
do paznokci, Lampy do układania włosów, Lampy do umiesz-
czania nad umywalkami, Lampy do użycia na wolnym po-
wietrzu, Lampy elektryczne, Lampy elektryczne do oświetle-
nia wnętrz, Lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrzne-
go, Lampy fluorescencyjne, Lampy fluorescencyjne 
do oświetlenia architektonicznego, Lampy fluorescencyjne 
do oświetlenia scenicznego, Lampy fluorescencyjne rurowe 
do oświetlania, Lampy fluorescencyjne w kształcie rury, Lam-
py gazowe, Lampy halogenowe, Lampy halogenowe UV 
z oparami metalu, Lampy inspekcyjne, Lampy jako urządze-
nia oświetleniowe, Lampy kierujące światło ku górze, Lampy 
kwarcowe, Lampy kwarcowe do opalania, Lampy kwarcowe 
ultrafioletowe do celów kosmetycznych, Lampy kwarcowe 
ultrafioletowe, inne niż do celów medycznych, Lampy labo-
ratoryjne, Lampy lecznicze, nie do celów medycznych, Lam-
py LED, Lampy luminescencyjne oświetleniowe, Lampy lumi-
nescencyjne oświetleniowe, Lampy łukowe, Lampy łukowe 
w rozumieniu wyposażenia oświetleniowego, Lampy meta-
lohalogenkowe, Lampy na energię słoneczną, Lampy 
na podczerwień, nie do celów medycznych, Lampy nurko-
we, Lampy olejowe, Lampy opalające, Lampy oświetleniowe, 
Lampy podłogowe, Lampy projekcyjne, Lampy próżniowe, 
Lampy punktowe do oświetlenia domowego, Lampy rtęcio-
we, Lampy rurowe wyładowcze do oświetlenia, Lampy sło-
neczne, Lampy stojące, Lampy stołowe, Lampy stroboskopo-
we do dyskotek, Lampy stroboskopowe do tworzenia efek-
tów świetlnych, Lampy stroboskopowe ozdobne, Lampy 
studyjne, Lampy ścienne, Lampy uliczne, Lampy ultrafioleto-
we do celów innych niż lecznicze, Lampy ultrafioletowe, 
nie do celów medycznych, Lampy UV nie do celów medycz-
nych, Lampy w formie świeczki, Lampy wiszące, Lampy wyła-
dowcze, Lampy wyładowcze dużej intensywności, lampy 
wyładowcze elektryczne do oświetlania, Lampy wyposażo-
ne w rozsuwane wsporniki, Lampy z elastycznym ramieniem, 
Lampy z soczewkami Fresnela, Latarki, Latarki akumulatoro-
we, Latarki długopisowe, Latarki kieszonkowe, Latarki kie-
szonkowe, elektryczne, Latarki LED, Latarki na energię sło-
neczną, Latarki wykorzystujące doładowywalne urządzenia 
elektryczne, Latarnie, Latarnie ceramiczne, Latarnie kempin-
gowe, Latarnie oświetleniowe, Listwy świetlne, Maszyny 
z oświetleniem LED, Miniaturowe żarówki oświetleniowe, 
Mobilne wieże oświetleniowe, Neonowe lampy oświetlenio-
we, Nieprzezroczyste osłony do lamp, Obudowy do lamp, 
Oprawki do lamp, Oprawki do lamp elektrycznych, Oprawy 
do elektrycznego oświetlania wnętrz, Oprawy oświetlenio-
we, Oprawy oświetleniowe do użytku handlowego, Oprawy 
oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, 
Oprawy oświetleniowe LED, Oprawy oświetleniowe sufito-
we, Oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, Osłony 
do lamp, Osłony do latami, Osłony szklane będące akcesoria-
mi do lamp słonecznych, Osprzęt do kinkietów, Osprzęt 
do lamp na podczerwień, Osprzęt do oświetlenia, Osprzęt 
do oświetlenia ściennego inny niż włączniki, Osprzęt 
do oświetlenia światłowodowego, Osprzęt do żarówek, 
Osprzęt oświetleniowy, Oświetlacze podczerwieni, Oświetle-
nie awaryjne, Oświetlenie bezpieczeństwa, Oświetlenie bez-
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pieczeństwa obsługiwane przez fotokomórki, Oświetlenie 
bezpieczeństwa zawierające czujnik ciepła, Oświetlenie bez-
pieczeństwa zawierające czujnik na podczerwień, Oświetle-
nie bezpieczeństwa zawierające czujnik ruchu, Oświetlenie 
dachowe w postaci lamp, Oświetlenie dekoracyjne, Oświe-
tlenie dekoracyjne na choinki, Oświetlenie do akwariów, 
Oświetlenie do celów wystawowych, Oświetlenie do monta-
żu na ścianie, Oświetlenie do stawów wodnych, Oświetlenie 
do zastosowania w systemach bezpieczeństwa, Oświetlenie 
elektryczne, Oświetlenie i reflektory do pojazdów, Oświetle-
nie kopułowe do mebli, Oświetlenie nastrojowe, Oświetlenie 
nastrojowe L E D, Oświetlenie ogrodowe, Oświetlenie pulpi-
tów na nuty, Oświetlenie solarne, Oświetlenie stroboskopo-
we do tworzenia efektów świetlnych, Oświetlenie strobosko-
powe ozdobne, Oświetlenie sufitowe, Oświetlenie sufitowe 
typu downlight, Oświetlenie ścienne, Oświetlenie typu L E D 
zewnętrzne, Oświetlenie wewnętrzne do lodówek, Oświetle-
nie wystawowe, Oświetleniowa lampa gazowana, Oświetle-
niowe lampy do projektorów, Oświetleniowe lampy wyła-
dowcze, Ozdobne oświetlenie na gaz, Ozdobne zestawy 
oświetleniowe, Ozdobne zestawy oświetleniowe na gaz, 
Ozdoby choinkowe w postaci lamp, Ozdoby oświetleniowe 
będące częściami armatury, Ozdoby świetlne na drzewka 
bożonarodzeniowe w postaci światełek elektrycznych, Palni-
ki do lamp, Palniki żarowe, Panele oświetleniowe, Pasma 
świetlne, Oświetlenie PLS, Płytowe płaskie urządzenia oświe-
tleniowe, Pochodnie, Podstawy do lamp nieelektrycznych, 
Podstawy lamp, Podstawy przystosowane do montażu lamp, 
Podświetlane kule dyskotekowe, Podświetlane przyciski, 
Podwodne lampy LED, Przemysłowe oprawy oświetleniowe, 
Przenośne lampiony chochin, Przenośne lampiony papiero-
we, Przenośne lampy oświetleniowe, Przenośne lampy ręcz-
ne oświetleniowe, Przenośne szperacze, Przewody świetlne 
do celów oświetleniowych, Reflektory, Reflektory do ilumi-
natorów, Reflektory do kontroli świetlnej, Reflektory do lamp, 
Reflektory do odbijania światła, Reflektory do opraw oświe-
tleniowych stosowanych na przestrzeniach wielkich, Reflek-
tory filmowe, Reflektory oświetleniowe, Reflektory poszuki-
wawcze, Reflektory poszukiwawcze o dużej intensywności, 
Reflektory przystosowane do urządzeń oświetleniowych, 
Reflektory punktowe, Ręczne lampy elektryczne inne niż 
do użytku fotograficznego, Ręczne reflektory punktowe, Ro-
werowe światełka odblaskowe, Rozpraszacz światła, Rurowe 
lampy wyładowcze do celów oświetleniowych, Rurowe lam-
py wyładowcze do oświetlenia, Rury oświetleniowe, Rury 
oświetleniowe będące częściami urządzeń zabijających 
owady, Rzutniki światła, Rzutniki światła laserowego, Samo-
świecące źródła światła, Słupy latami, Stelaże do abażurów, 
Stojaki do lamp, Stojące lampy, Stojące lampy papierowe an-
don, Sufitowe lampy wiszące, Szklane osłony na lampy, Szkła 
do lamp, Szkła do lamp, Sznury kolorowych lampek u, Sznury 
kolorowych lampek do celów dekoracyjnych, Sznury lam-
pek, Szyny oświetleniowe, Szyny zawieszone niezelektryfiko-
wane do elektrycznej oprawy oświetleniowej, Światełka 
elektryczne do ozdób świątecznych, Światełka linkowe, łań-
cuchy z lampkami, Światełka na choinki inne niż świece, 
Światła akcentowe do użytku wewnętrznego, Światła do de-
koracji świątecznych, Światła do instalacji na zewnątrz, Świa-
tła do lamp wyładowczych, Światła do mocowania na szy-
nach, Światła do pojazdów, Światła drogowe, Światła kontro-
lne, Światła punktowe do oświetlenia domowego, Światła 
stroboskopowe do dyskotek, Światła sufitowe, Światła wabią-
ce ryby, Światła wspomagające wzrost roślin, Światłowodo-
we instalacje oświetleniowe, Świecące numery na domy, 
Świece bezpłomieniowe, Świece elektryczne, Świece elek-
tryczne na baterie, Świece LED, Świetlówki, Świetlówki kom-
paktowe CFL, Transformatory oświetleniowe, Uchwyty lamp, 

Ultrafioletowe urządzenia do opalania całego ciała, Ultrafio-
letowe urządzenia do opalania twarzy, Urządzenia do opala-
nia się w postaci lamp kwarcowych, Urządzenia do oświetla-
nia pojazdów, Urządzenia do oświetlania za pomocą diod 
elektroluminescencyjnych LED, Urządzenia do oświetlenia 
scenicznego, Urządzenia i instalacje do oświetlania, Urządze-
nia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia LED do suszenia 
paznokci, Urządzenia oświetlenia awaryjnego, Urządzenia 
oświetlenia scenicznego do filmów, Urządzenia oświetlenio-
we, Urządzenia oświetleniowe do gablot wystawowych, 
Urządzenia oświetleniowe LED, Urządzenia oświetleniowe 
sterowane komputerowo, Urządzenia oświetleniowe z ogni-
wami słonecznymi, Urządzenia oświetleniowe z organiczny-
mi diodami elektroluminescencyjnymi OLED, Urządzenia 
oświetleniowe zawierające światłowody, Wiatraki sufitowe 
z wbudowanymi światłami, Wiszące oświetlenie fluorescen-
cyjne, Włókna magnezowe stosowane w oświetleniu, Wol-
nostojące papierowe lampiony, Wskaźniki laserowe w posta-
ci latarek, Zapachowe świece elektryczne, Zawieszenia 
do lamp, Zespoły świetlne, Zestawy oświetlenia LED do zna-
ków podświetlanych, Zwieńczenia lamp, Źródła światła inne 
niż do celów medycznych lub fotograficznych, Źródła światła 
o pełnym spektrum światła, Żaluzje do odbijania światła, Ża-
luzje do regulacji światła, Żaluzje oświetleniowe, Żarniki 
do lamp elektrycznych, Żarówki do lamp wyładowczych, Ża-
rówki do latarek, Żarówki do przyrządów optycznych, Ża-
rówki do reflektorów przednich, Żarówki elektryczne, Żarów-
ki fluorescencyjne, Żarówki grzewcze dla żółwi, Żarówki ha-
logenowe, Żarówki i akcesoria do nich, Żarówki oświetlenio-
we, Żarówki oświetleniowe LED, Żarzące się urządzenia 
oświetleniowe do celów ewakuacyjnych, zasilane na baterie, 
Żyrandole, 35 Administrowanie sprzedażą, Badanie rynku, 
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, Dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, Elektroniczne prze-
twarzanie zamówień, Handlowe informacje i porady udziela-
ne konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacje 
i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, Kampanie 
marketingowe, Kompilacja reklam, Marketing afiliacyjny, Mar-
keting bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing interneto-
wy, Marketing ukierunkowany, Oferowanie w Internecie pro-
duktów w zakresie handlu detalicznego, Oferowanie w Inter-
necie produktów w zakresie handlu hurtowego, Oferowanie 
w mediach produktów w zakresie handlu detalicznego, Ofe-
rowanie w mediach produktów w zakresie handlu hurtowe-
go, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Pośrednictwo w zakre-
sie transakcji handlowych i umów handlowych, Prezentacja 
firm oraz ich towarów i usług w Internecie, Produkcja nagrań 
dźwiękowych w celach reklamowych, Produkcja nagrań wi-
deo w celach reklamowych, Produkcja wizualnych materia-
łów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, 
na rzecz innych, Promowanie działalności gospodarczej, Pro-
mowanie korzyści z energooszczędnych technologii oświe-
tlenia dla profesjonalistów w dziedzinie oświetlenia, Promo-
wanie projektów innych osób poprzez udostępnianie port-
folio online za pośrednictwem strony Internetowej, Przygo-
towywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie re-
klam, Publikowanie druków do celów reklamowych, Publiko-
wanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicz-
nej, Publikowanie literatury reklamowej, Publikowanie mate-
riałów i tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów re-
klamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Redago-
wanie tekstów reklamowych, Reklama biznesowych stron 
internetowych, Reklama i usługi reklamowe, Reklama na bill-
boardach elektronicznych, Reklama online poprzez kompu-
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terowe sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie pu-
bliczne środki komunikacji, Reklama towarów i usług sprze-
dawców online za pośrednictwem przewodnika online 
do przeszukiwania, Reklama w czasopismach, broszurach 
i gazetach, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Re-
klama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególno-
ści Internetu, Reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, 
Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama zewnętrzna, 
Reklama związana z transportem i dostawą, Reklamy radio-
we i telewizyjne, Skomputeryzowana promocja działalności 
gospodarczej, Skomputeryzowane usługi w zakresie składa-
nia zamówień online, Świadczenie usług porównania cen 
online, Udostępnianie informacji o produktach konsumenc-
kich, Udostępnianie online przewodników reklamowych za-
wierających towary i usługi osób trzecich prowadzących 
handel online w Internecie, Udostępnianie powierzchni re-
klamowej, czasu reklamowego i mediów, Udzielanie porad 
dla konsumentów o produktach, Umieszczanie reklam, Usłu-
gi administracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń gwa-
rancyjnych, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi 
aukcyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i promocyjnych, Usługi reklamowe w celu zwiększania 
świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, 
Usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące franchisingu, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży 
towarów, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, Usługi sklepów detalicznych online obejmu-
jące odzież, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mia-
nowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysło-
wych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi w za-
kresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie zarzą-
dzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punk-
tów sprzedaży detalicznej, Usługi współpracy z blogerami, 
Usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
i usług dla innych, Przedsiębiorstw, Usługi zarządzania łańcu-
chem dostaw, Usługi zarządzania społecznością online, Usłu-
gi zarządzania zapasami, Usługi związane z publiczną pre-
zentacją produktów, Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji 
produktów, Zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankin-
gów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
Zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ra-
mach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zawiera-
nie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trze-
cich, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te to-
wary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży oświetle-
nia, urządzeń i instalacji do oświetlania, lamp, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub 
hurtowni z oświetleniem, urządzeniami i instalacjami 
do oświetlania, lampami, 42 Analizy komputerowe, Analizy 
laboratoryjne, Analizy naukowe wspomagane komputero-
wo, Audyt energetyczny, Badania chemiczno-technologicz-
ne, Badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, Bada-
nia dotyczące maszyn budowlanych, Badania dotyczące 
maszyn przemysłowych, Badania dotyczące przetwarzania 
danych, Badania i opracowywanie projektów technicznych, 
Badania materiałowe, Badania nad oprzyrządowaniem, Ba-
dania nad procesami przemysłowymi, Badania naukowe 
i przemysłowe, Badania naukowe i technologiczne związane 
z mapowaniem patentów, Badania naukowe prowadzone 
przy użyciu baz danych, Badania techniczne, Badania w dzie-
dzinie energii, Badania w dziedzinie mechaniki, Badania 
w dziedzinie spawania, Badania w dziedzinie sztucznej inteli-

gencji, Badania w dziedzinie techniki, Badania w dziedzinie 
technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie technologii 
pomiarowych, Badania w dziedzinie technologii przetwarza-
nia danych, Badania w dziedzinie technologii przetwarzania 
półprzewodników, Badania w zakresie konstrukcji budynków 
lub urbanistyki, Badania w zakresie maszyn produkcyjnych, 
Badania w zakresie metali, Badania w zakresie nowych pro-
duktów, Badania z zakresu skomputeryzowanej automatyza-
cji procesów technicznych, Badania związane ze skompute-
ryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, Certyfi-
kacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego 
[blockchain], Doradztwo techniczne dotyczące wykorzysta-
nia materiałów do przygotowywania obwodów elektronicz-
nych, Doradztwo techniczne w zakresie produkcji półprze-
wodników, Doradztwo techniczne w zakresie przemysłu 
lekkiego, Doradztwo techniczne związane z programowa-
niem komputerów, Doradztwo technologiczne, Doradztwo 
technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, Do-
radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Do-
radztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo w zakre-
sie badań przemysłowych, Doradztwo w zakresie oszczęd-
ności energii, Doradztwo związane z usługami technologicz-
nymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, Ekspertyzy 
w zakresie technologii, Integracja systemów i sieci kompute-
rowych, Inżynieria komputerowa, Konsultacje techniczne 
z zakresu rozwoju produktu, Kontrola i testowanie jakości, 
Kontrola jakości towarów i usług, Kontrola jakości w zakresie 
systemów komputerowych, Kontrola maszyn i urządzeń 
przemysłowych, Laboratoria badawcze, Usługi świadczone 
przez laboratoria naukowe, Laboratoria optyczne, Monito-
ring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalne-
go, Monitorowanie działań mających wpływ na środowisko 
w obrębie budynków, Monitorowanie wydarzeń mających 
wpływ na środowisko w obrębie budynków, Opracowania 
technologiczne w zakresie obrabiarek, Opracowanie projek-
tów technicznych w dziedzinie budownictwa, Opracowy-
wanie badań technicznych, Opracowywanie i testowanie 
metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowa-
nia, Opracowywanie komputerów, Opracowywanie maszyn 
przemysłowych, Opracowywanie metod pomiarowych i te-
stujących, Opracowywanie nowych produktów, Opracowy-
wanie nowych technologii dla osób trzecich, Opracowywa-
nie podręczników technicznych, Opracowywanie powłok 
na metale, Opracowywanie powłok na niemetale, Opraco-
wywanie procesów przemysłowych, Opracowywanie pro-
duktów konsumenckich, Opracowywanie produktów prze-
mysłowych, Opracowywanie sieci komputerowych, Opraco-
wywanie sprzętu komputerowego, Opracowywanie syste-
mów do przesyłania danych, Opracowywanie systemów 
do zarządzania energią i prądem, Opracowywanie systemów 
komputerowych, Opracowywanie systemów przechowywa-
nia danych, Opracowywanie systemów przetwarzania da-
nych, Opracowywanie technik obróbki skrawaniem, Opraco-
wywanie urządzeń do przetwarzania danych, Opracowywa-
nie urządzeń do testowania przewodów elektrycznych, 
Opracowywanie zespołów zasilających, Planowanie tech-
niczne i zarządzanie projektami technicznymi w zakresie 
opracowywania sprzętu oświetleniowego, Porady technicz-
ne związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie 
energii, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, Prace ba-
dawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trze-
cich, Prace badawczo-rozwojowe nad produktami, Prace 
badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów dla 
osób trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych, Profesjonal-
ne doradztwo dotyczące technologii, Profesjonalne doradz-
two w zakresie ergonomii, Profesjonalne doradztwo w zakre-
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sie wydajności energetycznej w budynkach, Profesjonalne 
doradztwo związane z zachowaniem energii, Programowa-
nie oprogramowania do oceny zachowania klientów w skle-
pach online, Projektowanie budowlane, Projektowanie deko-
racji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, 
Projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów 
i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, Projektowa-
nie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyj-
nych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do elektronicznych baz danych, Projektowanie i opracowy-
wanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, 
Projektowanie i opracowywanie systemów do przechowy-
wania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie 
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarza-
nia, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, Projek-
towanie i opracowywanie systemów komputerowych, Pro-
jektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania da-
nych, Projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwa-
rzania danych, Projektowanie i planowanie techniczne 
oczyszczalni wody, Projektowanie i rozwój sprzętu kompute-
rowego, Projektowanie komputerów i oprogramowania 
komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, 
Projektowanie maszyn przemysłowych, Projektowanie ma-
szyn specjalistycznych, Projektowanie maszyn specjalistycz-
nych wykorzystywanych do produkcji sprzętu oświetlenio-
wego, Projektowanie mikroczipów komputerowych, Projek-
towanie modeli, Projektowanie modeli matematycznych, 
Projektowanie płytek obwodów elektrycznych, Projektowa-
nie systemów elektronicznych, Projektowanie systemów 
elektrycznych, Projektowanie systemów komputerowych, 
Projektowanie systemów komunikacyjnych, Projektowanie 
systemów oświetleniowych, Projektowanie umeblowania, 
Projektowanie urządzeń diagnostycznych, Projektowanie 
urządzeń i przyrządów mechanicznych, elektromechanicz-
nych i optoelektronicznych, Projekty architektoniczne w za-
kresie dekoracji ścian zewnętrznych, Prowadzenie badań 
i opracowywanie projektów technicznych, związane z wyko-
rzystywaniem naturalnych źródeł energii, Przemysłowe ana-
lizy i usługi badawcze, Przeprowadzanie testów przemysło-
wych, Przygotowywanie programów komputerowych 
do przetwarzania danych, Przygotowywanie raportów doty-
czących badań technologicznych, Rejestrowanie danych do-
tyczących zużycia energii w budynkach, Renderowanie gra-
fiki komputerowej, Rozwój sprzętu komputerowego, Rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, Rysowanie konstrukcji, Sporządzanie planów budow-
lanych obiektów rekreacyjnych, Sporządzanie projektów 
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Sporządzanie 
raportów dotyczących badań technicznych, Sporządzanie 
raportów technologicznych, Analizy systemów komputero-
wych, Testowanie maszyn, Testowanie surowców, Tworzenie 
i prowadzenie stron internetowych, Tworzenie programów 
kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopa-
sowania i związanej z nimi wizualizacji, Tworzenie, projekto-
wanie i utrzymywanie stron internetowych, Udostępnianie 
strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji 
wnętrz, Udzielanie informacji dotyczących wzornictwa prze-
mysłowego, Udzielanie informacji na temat usług analiz i ba-
dań przemysłowych, Udzielanie informacji w dziedzinie 
opracowywania produktów, Udzielanie porad technicznych 
związanych ze środkami oszczędności energii, Usługi analiz 
i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej, 
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków 
komercyjnych, Usługi architektoniczne w zakresie projekto-

wania budynków przemysłowych, Usługi badania kompaty-
bilności elektromagnetycznej, Usługi badawczo-rozwojowe, 
Usługi diagnostyki komputerowej, Usługi doradcze dotyczą-
ce zużycia energii, Usługi doradcze w dziedzinie projektowa-
nia systemów informacyjnych, Usługi doradcze w zakresie 
testowania materiałów, Usługi doradcze związane z wydaj-
nością energetyczną, Usługi doradztwa technicznego zwią-
zane z programowaniem komputerowym, Usługi doradztwa 
technologicznego w dziedzinie generowania energii alter-
natywnych, Usługi inżynieryjne w zakresie diagnostyki ukła-
dów scalonych, Usługi konsultacyjne w zakresie technologii 
kontroli, Usługi laboratoryjne w zakresie badań optycznych, 
Usługi pomiarów technicznych, Usługi projektowania doty-
czące architektury, Usługi projektowania dotyczące narzędzi 
do obróbki metali, Usługi projektowania mebli, Usługi pro-
jektowania obiektów biznesowych, Usługi projektowania 
opakowań przemysłowych, Usługi projektowania przestrzeni 
handlu detalicznego, Usługi projektowania systemów 
do wyświetlania w celach promocyjnych, Usługi projektowa-
nia wnętrz uwzględniające zasady feng shui, Usługi projekto-
we dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi testowa-
nia systemów alarmowych i monitorujących, Usługi w dzie-
dzinie wzornictwa przemysłowego, Usługi w dziedzinie 
wzornictwa przemysłowego dotyczącego komputerów, 
Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi 
w zakresie badań komputerowych, Usługi w zakresie grafiki 
komputerowej, Usługi w zakresie komputerowego projekto-
wania części i form, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeń-
stwa i odzyskiwania systemów, informatycznych, Usługi 
w zakresie projektowania i programowania komputerów, 
Usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów, Usługi 
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Usługi 
w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, Usłu-
gi w zakresie sieci komputerowej, Wykrywanie i usuwanie 
usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, Wy-
najem sprzętu naukowego i technologicznego, Wypożycza-
nie sprzętu i urządzeń komputerowych, Zapewnianie infra-
struktury centrów danych, Zarządzanie projektami informa-
tycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania da-
nych EDP, Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarzą-
dzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, 
Zarządzanie techniczne sprzętem gospodarstwa domowe-
go i sprzętem komputerowym, Zarządzanie usługami w za-
kresie technologii informacyjnych TTSM, Zdalne administro-
wanie serwerem.

(210) 533671 (220) 2021 09 07
(731) PRIVATE LABEL TISSUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORECA czysty biznes

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 3 Produkty toaletowe, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, 10 Maseczki ochronne papiero-
we, Prześcieradła papierowe na łóżka, 16 Papier higieniczny, 
papier toaletowy, Ręczniki papierowe, Chusteczki do nosa 
[papierowe], Serwetki stołowe papierowe, serwety na stół 
papierowe, 21 Dozowniki papieru toaletowego i ręczników, 
24 Papierowe narzuty na łóżka.



Nr  ZT40/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 111

(210) 533675 (220) 2021 09 08
(731) MLEKO PAWEŁ PM-DEVELOPMENT, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PM development

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, 37 Budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych.

(210) 533678 (220) 2021 09 08
(731) SARNOWSKA KATARZYNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Professional Care 24

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01, 26.11.01
(510), (511) 35 Międzynarodowe pośrednictwo pracy, Re-
krutacja personelu na rzecz osób trzecich oraz, rekrutacja 
personelu do delegowania do pracy za granicę w ramach 
świadczenia usług, Dobór personelu, w tym za pomocą 
metod psychotechnicznych, Doradztwo w zakresie za-
rządzania personelem delegowanym do pracy za granicę 
w ramach świadczenia usług, Udostępnianie personelu 
polegające na delegowaniu pracowników za granicę w ra-
mach świadczenia usług, 43 Usługi opieki nad osobami 
w podeszłym wieku, 45 Opieka nad domem pod nieobec-
ność właścicieli.

(210) 533685 (220) 2021 09 08
(731) KULIGOWSKI HUBERT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAP BOX

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozryw-
kowych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie koncertów 
muzycznych.

(210) 533695 (220) 2021 09 08
(731) PIEKARCZYK ARTUR, Klonów
(540) (znak słowny)
(540) apgoeu
(510), (511) 9 Ładowarki baterii do użytku z telefonami, Ła-
dowarki do baterii do laptopów, Ładowarki do smartfonów, 
Ładowarki do telefonów komórkowych, Ładowarki do te-
lefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, Zasilacze 
do smartfonów, Ochraniacze na ekran do smartfonów 

ze szkła hartowanego, Etui na smartfony, Folie ochronne 
dostosowane do smartfonów, Folie ochronne przystoso-
wane do ekranów komputerowych, Paski do telefonów 
komórkowych, Podkładki pod myszy komputerowe, Pod-
pórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, Pokrowce 
do tabletów, Pokrowce z klapką do tabletów, Pokrowce 
na laptopy, Pokrowce na smartfony, Skórzane pokrow-
ce na smartfony, Wodoodporne pokrowce na smartfony, 
Torby do noszenia komputerów, Ładowarki USB, Etui typu 
Flip Cover do smartfonów, Futerały na tablety, Pamięci USB 
z mikrozłączami USB kompatybilnymi z telefonami komór-
kowymi, Kable USB, Zestawy słuchawkowe do telefonów 
komórkowych, Baterie do telefonów komórkowych, Ba-
terie dodatkowe do telefonów komórkowych, Klawiatury 
do smartfonów, Wyświetlacze do smartfonów, Słuchawki 
do smartfonów, Słuchawki douszne do smartfonów, Zesta-
wy słuchawkowe do smartfonów, Bezprzewodowe zesta-
wy słuchawkowe do smartfonów, Smartbandy.

(210) 533696 (220) 2021 09 08
(731) BOSTAR - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHILLZ

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca, 
Nakrycia głowy, 28 Deskorolki, Sprzęt sportowy.

(210) 533697 (220) 2021 09 08
(731) PIEKARCZYK ARTUR, Klonów
(540) (znak słowny)
(540) apgo
(510), (511) 9 Ładowarki baterii do użytku z telefonami, Ła-
dowarki do baterii do laptopów, Ładowarki do smartfonów, 
Ładowarki do telefonów komórkowych, Ładowarki do te-
lefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, Zasilacze 
do smartfonów, Ochraniacze na ekran do smartfonów 
ze szkła hartowanego, Etui na smartfony, Folie ochronne 
dostosowane do smartfonów, Folie ochronne przystoso-
wane do ekranów komputerowych, Paski do telefonów 
komórkowych, Podkładki pod myszy komputerowe, Pod-
pórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, Pokrowce 
do tabletów, Pokrowce z klapką do tabletów, Pokrowce 
na laptopy, Pokrowce na smartfony, Skórzane pokrow-
ce na smartfony, Wodoodporne pokrowce na smartfony, 
Torby do noszenia komputerów, Ładowarki USB, Etui typu 
Flip Cover do smartfonów, Futerały na tablety, Pamięci USB 
z mikrozłączami USB kompatybilnymi z telefonami komór-
kowymi, Kable USB, Zestawy słuchawkowe do telefonów 
komórkowych, Baterie do telefonów komórkowych, Ba-
terie dodatkowe do telefonów komórkowych, Klawiatury 
do smartfonów, Wyświetlacze do smartfonów, Słuchawki 
do smartfonów, Słuchawki douszne do smartfonów, Zesta-
wy słuchawkowe do smartfonów, Bezprzewodowe zesta-
wy słuchawkowe do smartfonów, Smartbandy.

(210) 533698 (220) 2021 09 08
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Lewiatan Biznes Cały biznes w jednym miejscu

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 26.04.03, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Programy komputerowe, 
Platformy edytowania zespołowego w czasie rzeczywi-
stym [RTCE] [oprogramowanie], Platformy oprogramowa-
nia do zarządzania współpracą, Platformy oprogramowa-
nia do współpracy [oprogramowanie], Oprogramowanie 
do komunikacji pomiędzy użytkownikami, Aplikacje mobil-
ne do komunikacji pomiędzy użytkownikami, Oprogramo-
wanie komputerowe do komunikacji między komputerami 
w ramach sieci lokalnej, Oprogramowanie komputerowe 
do przetwarzania komunikacji, 42 Usługi w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Oprogramowanie komputerowe 
jako usługa [SaaS], Oprogramowanie użytkowe jako usługa 
[SaaS], Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów 
jako usługa [SaaS], Oprogramowanie do wspierania franczy-
zobiorców w zarządzaniu sklepem jako usługa [SaaS], Opro-
gramowanie do dokonywania zakupów jako usługa [SaaS], 
Oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościo-
wymi jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Plat-
forma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramo-
wania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści 
wideo i wiadomości.

(210) 533699 (220) 2021 09 08
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mój L LEWIATAN

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 19.01.12, 08.03.01, 08.07.17, 
05.09.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14, 02.09.14

(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Programy komputerowe, 
Oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościo-
wymi, Aplikacje mobilne do zarządzania programami lojal-
nościowymi, Oprogramowanie do dokonywania zakupów, 
Publikacje elektroniczne, Broszury foldery i ulotki, w formie 
elektronicznej, Broszury, foldery i ulotki z zakresu promocji 
programów lojalnościowych, w formie elektronicznej, Ga-
zetki promocyjne w formie elektronicznej, Kodowane karty 
lojalnościowe, 16 Publikacje drukowane, Ulotki, Broszury, 
Foldery, Broszury, foldery i ulotki, Broszury, foldery i ulotki 
z zakresu promocji programów lojalnościowych, Gazetki 
promocyjne, Papierowe karty lojalnościowe, 35 Promocja 
sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośred-
nictwo handlowe, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, Dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 

Kampanie marketingowe, Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem 
programów lojalnościowych dla klientów, Administrowanie 
programami lojalności konsumenta, Promowanie towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów 
kart rabatowych, Zarządzanie programami lojalnościo-
wymi, Obsługa programów lojalnościowych, Administro-
wanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, 
Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Usługi ad-
ministracyjne w zakresie kart lojalnościowych, Zarządzanie 
programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki 
handlowe, Zarządzanie programami lojalnościowymi, mo-
tywacyjnymi lub promocyjnymi, Zarządzanie programami 
lojalności klientów i programami motywacyjnymi, Doradz-
two organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych 
dla klientów, Administrowanie programów lojalnościowych 
obejmujących zniżki lub zachęty, Organizowanie konsu-
menckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, 
Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów 
lojalnościowych dla klientów, Organizowanie programów 
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub 
reklamowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Orga-
nizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w za-
kresie działalności gospodarczej i programami lojalnościo-
wymi, Usługi programów lojalnościowych, 36 Wydawanie 
kart przedpłaconych i bonów, Wydawanie kart do płatno-
ści elektronicznych w związku z programami bonusowymi 
i programami nagród, Wydawanie bonów, Emisja bonów 
wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, Wydawa-
nie bonów wartościowych w związku z programami lojal-
nościowymi.

(210) 533703 (220) 2021 09 07
(731) MUSCARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 27.05.01
(510), (511) 25 Sukienki damskie, Damskie sukienki na uro-
czystości, Suknie ślubne, Suknie wieczorowe, Suknie balowe, 
Suknie koktajlowe, Sukienki druhen, Płaszcze wieczorowe, 
Podwiązki ślubne, Eleganckie spodnie, Koszule eleganckie, 
Garnitury wieczorowe, Spódnice, Bluzki, Eleganckie buty 
wyjściowe, Buty na obcasie, Nakrycia głowy, Paski [odzież], 
Szale, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane 
z następującymi produktami: odzież, obuwie, biżuteria, to-
rebki, 40 Usługi szycia, Szycie odzieży na miarę, Szycie [pro-
dukcja na zamówienie], Przeróbki odzieży, Haftowanie, Kra-
wiectwo.
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(210) 533706 (220) 2021 09 07
(731) MUSCARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAVERIE
(510), (511) 25 Sukienki damskie, Damskie sukienki na uro-
czystości, Suknie ślubne, Suknie wieczorowe, Suknie balo-
we, Suknie koktajlowe, Sukienki druhen, Płaszcze wieczo-
rowe, Podwiązki ślubne, Eleganckie spodnie, Koszule ele-
ganckie, Garnitury wieczorowe, Spódnice, Bluzki, Eleganc-
kie buty wyjściowe, Buty na obcasie, Nakrycia głowy, Paski 
[odzież], Szale, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
związane z następującymi produktami: odzież, obuwie, bi-
żuteria, torebki, 40 Usługi szycia, Szycie odzieży na miarę, 
Szycie (produkcja na zamówienie], Przeróbki odzieży, Ha-
ftowanie, Krawiectwo.

(210) 533711 (220) 2021 09 09
(731) PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sucha Beskidzka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dolce far niente

(531) 02.03.17, 02.03.23, 27.05.01, 26.11.05
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: materace, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: materace.

(210) 533712 (220) 2021 09 09
(731) TASZNER ADAM CHEMAT, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chemat

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.25, 26.05.01, 26.05.10
(510), (511) 1 Odczynniki maskujące, Odczynniki glioksalu, 
Odczynniki do badań medycznych, Odczynniki do celów ba-
dawczych, Odczynniki do celów przemysłowych, Odczynni-
ki do użytku naukowego, Odczynniki do celów naukowych, 
Odczynniki do wytrawiania metali, Odczynniki maskujące 
z aktywatorami, Odczynniki do analizy chemicznej, Odczyn-
niki do badań naukowych, Odczynniki chemiczne do celów 
niemedycznych, Odczynniki używane do badań środowi-
skowych, Odczynniki laboratoryjne do użytku naukowego, 
Odczynniki diagnostyczne do celów naukowych, Odczynni-
ki chemiczne do odkażania gazów, Odczynniki chemiczne 
do oczyszczania gazów, Chemiczne odczynniki diagnostycz-
ne do celów przemysłowych, Odczynniki z przeciwciałami 
do celów naukowych, Odczynniki do użytku w badaniach 
geofizycznych, Odczynniki do badań do użytku przemysło-
wego, Odczynniki do wytrawiania do użytku w produkcji, 
Odczynniki do wytrawiania do użytku w produkcji półprze-
wodników, 9 Aparatura i przyrządy dla chemii, Fiolki do ce-
lów naukowych, Fiolki do celów laboratoryjnych, Filtry labo-
ratoryjne, Kasetki z przyborami do przeprowadzania sekcji 

do celów naukowych lub badawczych, Kolumny destylacyj-
ne do użytku laboratoryjnego, Kolumny chromatograficzne 
do celów laboratoryjnych, Kolumny separacyjne do celów 
naukowych, Komory laminarne do użytku laboratoryjnego, 
Końcówki pipet do użytku laboratoryjnego, Laboratoryjne 
urządzenia optyczne, Lasery do celów naukowych, Meble 
laboratoryjne [specjalnie dostosowane], Membrany ultrafil-
tracyjne do aparatury laboratoryjnej, Modele do ekspery-
mentów naukowych w laboratoriach, Naczynia inkubacyjne 
do celów naukowych lub laboratoryjnych, Odzież przezna-
czona do użycia w laboratoriach, Oscyloskopy laboratoryjne, 
Piece do doświadczeń laboratoryjnych, Piece do suszenia 
do użytku laboratoryjnego, Pipety do celów naukowych, 
Pryzmaty do celów naukowych, Przyrządy chromatograficz-
ne do użytku naukowego lub laboratoryjnego, Przyrządy 
do diagnozy [do celów naukowych], Rurki szklane do celów 
naukowych, Ultradźwiękowe urządzenia diagnostyczne 
do celów laboratoryjnych, Urządzenia do nauczania, Urzą-
dzenia dydaktyczne i instruktażowe, Urządzenia i przyrządy 
badawcze, Urządzenia i przyrządy do nauczania, Urządzenia 
i przyrządy laboratoryjne, Urządzenia i przyrządy naukowe, 
Zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycz-
nych, Zestawy naukowe dla dzieci będące urządzeniami in-
struktażowymi.

(210) 533714 (220) 2021 09 09
(731) CHUDZIŃSKA EDYTA, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my beauty

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ko-
smetykami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmety-
kami, 44 Usługi kosmetyczne, Usługi fryzjerskie.

(210) 533717 (220) 2021 09 08
(731) OPEN MARKETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa Omni

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.06, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, 
Usługi konsultingowe związane z personelem, Usługi kon-
sultingowe związane z zarządzaniem, Usługi konsultingowe 
w zakresie księgowości podatkowej, Usługi konsultingowe 
w zakresie marketingu internetowego, Usługi konsultingowe 
w dziedzinie rozwoju koncepcji reklamowych, Usługi do-
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radcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie 
nabywania towarów dla osób trzecich, Analiza marketingo-
wa nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nierucho-
mości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 
Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyj-
nych, 36 Wycena nieruchomości, Wynajem nieruchomości, 
Finansowanie nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości 
[tylko nieruchomości], Usługi konsultingu finansowego, Fi-
nansowe usługi konsultingowe, Usługi konsultingowe do-
tyczące udzielania pożyczek, Doradztwo finansowe i usługi 
konsultingu finansowego, Informacja finansowa, usługi do-
radcze i konsultingowe w zakresie finansów, Agencje nieru-
chomości, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie 
nieruchomościami, Usługi kredytowania nieruchomości, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Finansowanie kon-
sorcjalne nieruchomości, Zarządzanie portfelem nierucho-
mości, Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, Usługi 
nabywania nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, 
Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], Wyceny finan-
sowe nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Usłu-
gi zarządzania nieruchomościami, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Ubezpieczenie dla właścicieli 
nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi konsulta-
cyjne dotyczące nieruchomości, Udzielanie informacji doty-
czących nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące nieru-
chomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, 
Usługi finansowania zakupu nieruchomości, Pomoc w zaku-
pie nieruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy 
nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, 
Pożyczki pod zastaw nieruchomości, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Wyceny finansowe nieruchomości dzierża-
wionych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomo-
ści, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, 
Ocena i wycena nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nierucho-
mościami, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi finansowe dotyczące własności 
nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, 
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Usługi 
inwestowania w nieruchomości komercyjne, Planowanie 
finansów w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo ubezpie-
czeniowe w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji 
dotyczących rynku nieruchomości, Organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, Finansowe zarządzanie 
projektami z dziedziny nieruchomości, Pomoc w zakresie na-
bywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w systemie timesharingu, Usługi finansowe dotyczące wła-
sności nieruchomości i budynków, Usługi ubezpieczeniowe 
w zakresie nieruchomości krytych strzechą, Usługi agencji 
nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Doradztwo 
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, 
Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z budynkami mieszkalnymi, Doradz-
two związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości 
mieszkaniowe, Usługi agencji nieruchomości dotyczące 
sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji w zakresie 
sprzedaży nieruchomości za prowizje, Usługi w zakresie po-
rozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], 
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości 
za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji o nieru-
chomościach, dotyczących majątku i ziemi, Usługi zarządza-

nia majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakre-
sie nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi wykazów 
nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
do handlu detalicznego, Usługi w zakresie nieruchomości 
związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieru-
chomy, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Organizowanie 
ubezpieczeń, Ubezpieczenia samochodowe, Ubezpieczenia 
hipoteczne, Organizowanie kredytów, Pośrednictwo w za-
kresie kredytów hipotecznych, Pośrednictwo w sprawach 
inwestycji finansowych, Pośrednictwo w zakresie komercyj-
nych kredytów hipotecznych, Pożyczki hipoteczne i pośred-
nictwo w zakresie kredytów hipotecznych, Usługi finansowe.

(210) 533720 (220) 2021 09 08
(731) STENSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sauber bei stenson

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 Płyny do prania, Dodatki do prania, Proszki 
do prania, Mydła do prania, Środki zmiękczające do prania, 
Preparaty chemiczne do prania, Preparaty do prania che-
micznego, Środki do prania tkanin, środki ochronne do pra-
nia, Płyny do prania chemicznego, Preparaty do prania przy-
ciągające brud, kulki do prania z detergentem, Środki do płu-
kania prania, Olejki eteryczne jako zapachy do prania, Dodatki 
do prania do zmiękczania wody, Soda krystaliczna do czysz-
czenia, Preparaty do czyszczenia tkanin, Środki do mycia 
naczyń kuchennych i stołowych, Pasty do czyszczenia bu-
tów, mieszanki detergentów do czyszczenia butów, Środki 
do czyszczenia obuwia [preparaty], Płyny do czyszczenia 
przedniej szyby samochodowej, Preparaty do czyszczenia 
zębów, Płyny do czyszczenia zębów, Środki do czyszczenia 
zębów, Płyn do czyszczenia zębów, Żele do czyszczenia zę-
bów, Proszek do czyszczenia zębów, Preparaty do czyszcze-
nia zębów, Preparaty do czyszczenia zębów przeznaczone 
do żucia, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania 
jamy ustnej, Proszek do zmywarek, Tabletki do zmywarek, 
Płynne detergenty do zmywarek, Środki do płukania zmy-
warek, Detergenty do zmywania naczyń, Środki ułatwiające 
suszenie do zmywarek naczyń, Detergenty do zmywarek 
w postaci żelu, Środki do płukania zmywarek do naczyń.

(210) 533723 (220) 2021 09 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin

(540) (znak słowny)
(540) florfexyl
(510), (511) 5 Preparaty weterynaryjne.
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(210) 533735 (220) 2021 09 09
(731) THE DUST SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) THE DUST
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Filmy na nośnikach 
magnetycznych i cyfrowych, Filmy VOD, Filmy do ładowania, 
Filmy kinematograficzne, filmy animowane, Filmy dokumen-
talne, Dyski kompaktowe audio, Video i audio-video, Dyski 
magnetyczne, Nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, Płyty 
CD, DVD, wysokiej rozdzielczości z grami lub filmami, Pro-
gramy gier komputerowych do pobierania, Programy gier 
komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu 
[oprogramowanie], Gry wideo [gry komputerowe] w formie 
programów komputerowych zapisanych na nośnikach da-
nych, Programy gier komputerowych, Programy gier dla urzą-
dzeń przenośnych, w tym telefonów komórkowych, Programy 
komputerowe nagrane, Programy komputerowe do ładowa-
nia, 16 Przyrządy do pisania, Materiały piśmienne, Materiały 
drukowane, Afisze, Plakaty, Nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], Książki, Komiksy, Czasopisma [periodyki], 25 Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna, 28 Gry i akcesoria do gier, 
Przenośne [podręczne] gry komputerowe, Gry elektroniczne, 
Przenośne [podręczne] aparaty do gier wideo, Zabawki, Figur-
ki do zabawy, Gry karciane, Gry fabularne, Gry planszowe, Elek-
troniczne gry planszowe, 38 Emisja filmów za pośrednictwem 
Internetu, Transmisja treści multimedialnych przez Internet, 
41 Dostarczanie gier on-line, Dostarczanie filmów na żądanie 
(VOD), Udostępnianie filmów (nie do pobrania) przez Internet, 
Usługi edukacyjne, Organizacja szkoleń, konferencji, kongre-
sów, Organizacja konkursów, zawodów sportu elektroniczne-
go, Publikacja książek, gazet, czasopism, komiksów, Produkcja 
i dystrybucja filmów, seriali, programów telewizyjnych, treści 
audio, treści multimedialnych, 45 Licencjonowanie progra-
mów komputerowych.

(210) 533745 (220) 2021 09 09
(731) WOGNIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W ogniu szaszłykarnia

(531) 01.15.05, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.01.13, 26.01.18, 
29.01.14

(510), (511) 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Imprezy firmowe [za-
pewnianie jedzenia i napojów], Oferowanie żywności i na-
pojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Usługi barów piwnych, Usługi mobilnych restauracji, Usługi 
ogródków piwnych, Usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje 

się na oczach klientów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w za-
kresie przygotowywania jedzenia i napojów.

(210) 533746 (220) 2021 09 09
(731) WOGNIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.01.01, 02.01.23, 09.07.25, 09.03.13, 26.11.01, 26.11.08, 
27.05.01, 27.05.09, 29.01.12

(510), (511) 29 Produkty mięsne mrożone, Kotlety wieprzo-
we, Mięso i wyroby mięsne, 30 Pielmieni [pierogi z nadzie-
niem mięsnym], Wareniki [pierogi z nadzieniem], Naleśniki 
słone, Naleśniki mrożone, Naleśniki, Ciasta mrożone nadzie-
wane mięsem i warzywami.

(210) 533760 (220) 2021 09 09
(731) BFF CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RuNo PURE NATURE COSMETICS

(531) 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 3 Balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki, 
kremy kosmetyczne, płyny po goleniu, szampony, woda ko-
lońska.

(210) 533762 (220) 2021 09 09
(731) BFF CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Leśne RuNo DAY SPA BYTOM

(531) 03.04.15, 26.01.18, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 44 Aromaterapia, fizjoterapia, masaż, manicu-
re, salon piękności, usługi saun, usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, usługi medyczne.
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(210) 533763 (220) 2021 09 10
(731) GRZYWA PIOTR, Czernichów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Da Pietro

(531) 08.07.04, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 43 Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi w za-
kresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowy-
wania jedzenia i napojów, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Pizzerie, Usługi restauracji fast-food, 
Usługi restauracyjne.

(210) 533764 (220) 2021 09 10
(731) TDK OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Topola Mała
(540) (znak słowny)
(540) Slow Pack
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztuć-
cami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z naczyniami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z naczyniami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze słomkami do picia, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku ze słomkami do picia, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z kubkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z torbami papierowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z torbami papierowymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z pojemnikami papierowymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z pojemnikami papierowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojemnikami 
z trzciny cukrowej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z pojemnikami z trzciny cukrowej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z pojemnikami z bambusa, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z pojemnikami z bambusa, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z opakowaniami z papieru, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z opakowaniami z papieru, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z taśmami klejącymi 
do pakowania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ta-
śmami klejącymi do pakowania.

(210) 533765 (220) 2021 09 10
(731) AUGUSTYŃCZYK RAFAŁ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) Jet Car Service Rafał Augustyńczyk
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akce-
soriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie części samochodowych, Aukcje sa-
mochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie samo-
chodów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie samocho-
dów, 37 Konserwacja samochodów, Naprawy i konserwacja 
samochodów, Naprawy samochodów.

(210) 533774 (220) 2021 09 10
(731) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) PB&J
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie 
do gier komputerowych i elektronicznych, Oprogramowa-
nie i aplikacje komputerowe do nawigacji, 29 Batony na ba-
zie 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 zbożo-
we, Ciasta, Ciasteczka, Cukierki, Czekolada, Herbata, Kakao, 
Kawa, Lody spożywcze, Lody spożywcze w proszku, Lód na-
turalny lub sztuczny, Mrożony jogurt (lody spożywcze), Musy 
czekoladowe, Musy deserowe, Musy owocowe (sosy), Napoje 
na bazie herbaty, Napoje na bazie czekolady, Napoje na ba-
zie kakao, Napoje na bazie kawy, Słodycze, Środki wiążące 
do lodów spożywczych, Sorbety, Substytuty lodów, Wyro-
by 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 mo-
bilnych kawiarni, Usługi mobilnych lodziarni, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 533775 (220) 2021 09 10
(731) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Peanoot
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie 
do gier komputerowych i elektronicznych, Oprogramowa-
nie i aplikacje komputerowe do nawigacji, 29 Batony na ba-
zie 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 zbożo-
we, Ciasta, Ciasteczka, Cukierki, Czekolada, Herbata, Kakao, 
Kawa, Lody spożywcze, Lody spożywcze w proszku, Lód na-
turalny lub sztuczny, Mrożony jogurt (lody spożywcze), Musy 
czekoladowe, Musy deserowe, Musy owocowe (sosy), Napoje 
na bazie herbaty, Napoje na bazie czekolady, Napoje na ba-
zie kakao, Napoje na bazie kawy, Słodycze, Środki wiążące 
do lodów spożywczych, Sorbety, Substytuty lodów, Wyro-
by 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 mo-
bilnych kawiarni, Usługi mobilnych lodziarni, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
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(210) 533780 (220) 2021 09 09
(731) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRANO

(531) 27.05.01, 27.05.17, 05.03.11, 05.03.13, 29.01.12
(510), (511) 29 Drób, grzyby, jaja, mięso, migdały, orzechy, 
owoce, owoce morza, ryby, warzywa, ziemniaki-wszystkie 
wymienione towary mrożone, chłodzone, apertyzowane, 
konserwowane lub suszone, również w postaci przetwo-
rzonej, przyrządzonej i/lub w postaci mieszanek np. chipsy, 
chrupki, dżemy, galaretki, koncentraty, Masa jajowa, mleko, 
napoje mleczne lub na bazie mleka, produkty mleczne, sery, 
śmietana i bita śmietana, Tłuszcze: frytury, margaryna, ma-
sło, oleje, oliwa, smalec, wodorosty do celów spożywczych, 
30 Aromaty do ciast, biszkopty, bułki, ciasta, chleby, cukier, 
czekolada, drożdże, herbata, kakao, kasza, kawa, keczup, lody, 
majonez, makarony, mąka, miód, mięso zapiekane w cieście, 
musztarda, ozdoby do ciast jadalne, pierogi na bazie mąki, 
pizze, placki, płatki, płatki śniadaniowe, proszki do piecze-
nia, przyprawy korzenne, puddingi, pyzy, ryż, słodycze, sosy 
do mięsa, sosy do polewania deserów, wyroby cukiernicze 
i piekarnicze: tarty, tortille, zapiekanki, żywność na bazie mąki, 
35 Usługi: agencji informacji handlowej, badanie rynku, do-
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodar-
czej, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie 
pokazów towarów, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi reklamy i reklama 
za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wy-
najmowanie powierzchni reklamowych, wyszukiwanie infor-
macji dla osób trzecich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów branży: cukierniczej, gastronomicznej, piekarniczej, 
spożywczej pozwalające wygodnie je oglądać i kupować 
w hurtowniach i sklepach oraz oferowanie tych towarów 
również za pośrednictwem Internetu, 39 Usługi dostarczania 
towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespon-
dencyjnie, dystrybucja paczek i przesyłek, magazynowanie, 
pakowanie towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, 
rozładunek, spedycja, usługi kurierskie, 42 Usługi administro-
wania stronami komputerowymi, aktualizowanie oprogra-
mowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, 43 Serwis gastronomiczny, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje dla: hoteli, kafeterii, 
kawiarni, restauracji, sklepów, snack-barów, stołówek.

(210) 533784 (220) 2021 09 09
(731) BAJOREK GABRIELA WIN-SPARK PARTNER DLA 

BIZNESU, Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GEVANNY

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, 25 Odzież, 41 Usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 533793 (220) 2021 09 10
(731) VARSO FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VC VARSO VENTURE CAPITAL

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa-
nia, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 
36 Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Administrowa-
nie funduszami inwestycyjnymi, Inwestycje finansowe, In-
westycje kapitałowe, Analizy finansowe, Zarządzanie finan-
sami, Transakcje finansowe, Usługi finansowania, Doradztwo 
w sprawach finansowych, Usługi finansowych funduszy 
inwestycyjnych, Usługa zapewniania finansów dla przedsię-
biorstw, Finansowanie przedsięwzięć biznesowych, Usługi 
finansowe z zakresu zarządzania majątkiem.

(210) 533801 (220) 2021 09 10
(731) MITOTERAPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) MITOTERAPIA
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety składające 
się z pierwiastków śladowych, Zdrowotne suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, Preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, Suplementy diety poprawiają-
ce kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się 
z witamin, Suplementy diety składające się z aminokwasów, 
Suplementy diety z kwasem foliowym, Suplementy diety 
ze sproszkowanym białkiem, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, Suplementy diety do użytku medycznego, Mi-
neralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla lu-
dzi, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety 
zawierające enzymy, Suplementy diety dla niemowląt, Suple-
menty diety zawierające białko, Suplementy diety zawierają-
ce kazeinę, Suplementy diety zawierające drożdże, Mineralne 
suplementy odżywcze, Odżywcze suplementy diety, Białko-
we suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy diety, 
Suplementy ziołowe, 44 Terapia (Fizyczna -), Terapia ajurwe-
dyjska, Usługi terapeutyczne, Fizykoterapia, Terapia ciała, 
Usługi terapii urody, Terapia cieplna [medyczna], Fizjoterapia 
[fizykoterapia], Terapia mowy i słuchu, Terapia zajęciowa i re-
habilitacja, Zapewnianie laseroterapii w leczeniu schorzeń, 
Muzykoterapia do celów fizycznych, psychologicznych i po-
znawczych.
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(210) 533802 (220) 2021 09 10
(731) MITOTERAPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) MitoDieta
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety składają-
ce się z pierwiastków śladowych, Zdrowotne suplementy die-
ty sporządzone głównie z minerałów, Preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, Suplementy diety poprawiają-
ce kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się 
z witamin, Suplementy diety składające się z aminokwasów, 
Suplementy diety z kwasem foliowym, Suplementy diety 
ze sproszkowanym białkiem, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, Suplementy diety do użytku medycznego, Mi-
neralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla 
ludzi, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy 
diety zawierające enzymy, Suplementy diety dla niemowląt, 
Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety za-
wierające kazeinę, Suplementy diety zawierające drożdże, Mi-
neralne suplementy odżywcze, Odżywcze suplementy diety, 
Białkowe suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy 
diety, Suplementy ziołowe, 44 Terapia (Fizyczna -), Terapia 
ajurwedyjska, Usługi terapeutyczne, Fizykoterapia, Terapia 
ciała, Usługi terapii urody, Terapia cieplna [medyczna], Fizjote-
rapia [fizykoterapia], Terapia mowy i słuchu, Terapia zajęciowa 
i rehabilitacja, Zapewnianie laseroterapii w leczeniu schorzeń, 
Muzykoterapia do celów fizycznych, psychologicznych i po-
znawczych.

(210) 533812 (220) 2021 09 10
(731) MITOTERAPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MITOTERAPIA WSPARCIE MITOCHONDRIALNE

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety składają-
ce się z pierwiastków śladowych, Zdrowotne suplementy die-
ty sporządzone głównie z minerałów, Preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, Suplementy diety poprawiają-
ce kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się 
z witamin, Suplementy diety składające się z aminokwasów, 
Suplementy diety z kwasem foliowym, Suplementy diety 
ze sproszkowanym białkiem, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, Suplementy diety do użytku medycznego, Mi-
neralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla 
ludzi, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy 
diety zawierające enzymy, Suplementy diety dla niemowląt, 
Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety za-
wierające kazeinę, Suplementy diety zawierające drożdże, Mi-
neralne suplementy odżywcze, Odżywcze suplementy diety, 
Białkowe suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy 
diety, Suplementy ziołowe, 44 Terapia (Fizyczna -), Terapia 

ajurwedyjska, Usługi terapeutyczne, Fizykoterapia, Terapia 
ciała, Usługi terapii urody, Terapia cieplna [medyczna], Fizjote-
rapia [fizykoterapia], Terapia mowy i słuchu, Terapia zajęciowa 
i rehabilitacja, Zapewnianie laseroterapii w leczeniu schorzeń, 
Muzykoterapia do celów fizycznych, psychologicznych i po-
znawczych.

(210) 533830 (220) 2021 09 13
(731) GRABARKIEWICZ PAWEŁ STRATEGOR 

WIELKOPOLSKIE CENTRUM EKSPERTYZ 
FINANSOWYCH, Poznań

(540) (znak słowny)
(540) STRATEGOR
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, 
Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji persone-
lu, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczą-
ce finansowania rozwoju, Doradztwo biznesowe w zakresie 
marketingu strategicznego, Doradztwo dla przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia 
firmy, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Do-
radztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, Doradztwo 
dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, Do-
radztwo dotyczące organizowania działalności gospodar-
czej, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, 
Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo dotyczące 
zbywania firm, Doradztwo w zakresie wydajności przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania 
marketingowego, Doradztwo w zakresie zarządzania ryzy-
kiem [działalność gospodarcza], Doradztwo w zakresie za-
rządzania personelem, Doradztwo w zakresie zarządzania 
kadrami, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyj-
nych, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i or-
ganizacji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo w zakresie 
zarządzania firmą, Doradztwo w zarządzaniu przemysło-
wym, w tym analizy kosztów i zysków, Doradztwo zawodo-
we (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), Doradztwo 
związane z rozwojem wizerunku firmy, Doradztwo związane 
z zarządzaniem, Działalność gospodarcza (Doradztwo w za-
kresie organizacji i zarządzania -), Działalność gospodarcza 
(Doradztwo w zakresie zarządzania -), Działalność gospodar-
cza (Specjalistyczne doradztwo w zakresie -), Outsourcing 
[doradztwo biznesowe], Pomoc i doradztwo w zakresie or-
ganizacji działalności gospodarczej, Profesjonalne doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Pro-
fesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą i jej organizacji, Zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą (Doradztwo w zakresie -), Zarządzanie 
i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Zarzą-
dzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 
Zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym 
zakresie, Usługi wyceny działalności gospodarczej, Usługi 
w zakresie wyceny marki, Badania dla celów działalności go-
spodarczej, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
Badania projektów dotyczących działalności gospodarczej, 
Analizy kosztów, Analizy kosztów i korzyści, Badania i ana-
lizy rynkowe, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz 
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badania rynkowe, Analiza w zakresie marketingu, Analiza 
trendów marketingowych, Badania rynku i badania marke-
tingowe, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, 
Analizy w zakresie marketingu, Marketing bezpośredni, Kam-
panie marketingowe, Opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie strategii 
i pomysłów marketingowych, Planowanie strategii marke-
tingowych, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Badania 
i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Eko-
nomiczne prognozy, Prognozy ekonomiczne do celów pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Prognozy i analizy eko-
nomiczne, Wycena firm, 36 Doradztwo dotyczące inwestycji 
kapitałowych, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe 
dotyczące rozliczeń, Doradztwo finansowe dotyczące inwe-
stycji, Doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowe-
go, Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, 
Doradztwo finansowe związane z pożyczkami, Doradztwo 
i analiza finansowa, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo 
kredytowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradz-
two w zakresie finansów przedsiębiorstw, Doradztwo w za-
kresie inwestycji finansowych, Doradztwo w zakresie inwe-
stycji kapitałowych, Doradztwo w zakresie inwestowania 
funduszy, Finansowe (Doradztwo -), Niezależne doradztwo 
w zakresie planowania finansowego, Usługi w zakresie wy-
ceny własności intelektualnej, Usługi w zakresie wyceny fi-
nansowej, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], Wycena i oszacowanie wartości majątku, 
Wycena majątku, 41 Doradztwo specjalistyczne w zakresie 
edukacji, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, Do-
radztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie szkolenia 
zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonale-
nia zawodowego, Doradztwo zawodowe (doradztwo edu-
kacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [edukacja], 
Doradztwo zawodowe i coaching, 42 Doradztwo projek-
towe, Doradztwo naukowe, Doradztwo w zakresie badań 
naukowych, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
Doradztwo w zakresie oszczędności energii, 45 Doradztwo 
dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo dotyczące 
ochrony własności intelektualnej, Doradztwo w kwestiach 
praw własności przemysłowej, Doradztwo związane z zarzą-
dzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi.

(210) 533833 (220) 2021 09 10
(731) NOMENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOK na BOK

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 3 Środki toaletowe, preparaty do mycia i pielę-
gnacji ciała, preparaty do włosów, balsam do brody, balsam 
do włosów, balsam odżywczy, balsamy do brody, balsamy 
do włosów, balsamy do wygładzania i prostowania włosów, 
barwniki do brody, brylantyna, brylantyna w sztyfcie, farby 
do brody, farby do włosów, japoński olejek do utrwalania 
fryzury (bintsuke-abura), kosmetyczne płyny do włosów, ko-
smetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki do włosów, kre-
dy do włosów, krem do włosów, kremy do pielęgnacji wło-
sów, kremy do utrwalania fryzury, kremy do włosów, kremy 
ochronne do włosów, kremy odżywcze, kremy pielęgnacyj-

ne do włosów, lakier do włosów, lakiery do układania wło-
sów, lakiery do włosów, maseczki do stylizacji włosów, ma-
seczki do włosów, maskara do włosów, maski do pielęgnacji 
włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, neutralizatory 
do włosów, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze 
preparaty do łagodzenia oparzeń słonecznych, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, 
nielecznicze szampony do włosów, odżywczy wosk do wło-
sów, odżywka do włosów dla dzieci, odżywki do skóry głowy 
w formie sprayu, odżywki do włosów, odżywki do włosów 
w kostce, odżywki nawilżające do włosów, odżywki pielę-
gnacyjne do włosów, odżywki stosowane na włosy, olejek 
do układania włosów, olejek do włosów, olejek ułatwiający 
czesanie, olejki do brody, olejki do odżywiania włosów, olejki 
do włosów, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, opako-
wania uzupełniające do dozowników zawierające szampon, 
opakowania uzupełniające do dozowników zawierające 
produkty do utrwalania włosów, pasta do stylizacji włosów, 
pianka do stylizacji, pianka do włosów, pianki do styliza-
cji włosów, pianki do włosów, pianki ochronne do włosów, 
pianki [przybory toaletowe] do stylizacji włosów, płukanki 
do włosów [do użytku kosmetycznego], płukanki do włosów 
[szampon z odżywką], płyny do kuracji wzmacniających wło-
sy, płyny do ondulacji włosów, płyny do pielęgnacji włosów, 
płyny do stylizacji, płyny do stylizacji włosów, płyny do trwa-
łej ondulacji, płyny do układania włosów, płyny do włosów, 
płyny koloryzujące do włosów, płyny ochronne do włosów, 
płyny pielęgnacyjne do włosów, pomady do celów kosme-
tycznych, pomady do włosów, preparaty do barwienia wło-
sów, preparaty do falowania i kręcenia włosów, preparaty 
do koloryzacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, prepa-
raty do kuracji włosów, preparaty do mycia włosów, prepa-
raty do neutralizacji włosów, preparaty do ochrony włosów 
przed słońcem, preparaty do ondulacji na zimno, preparaty 
do pielęgnacji włosów, nie do celów medycznych, prepara-
ty do pielęgnacji brody, preparaty do prostowania włosów, 
preparaty do rozjaśniania włosów, preparaty do skręcania 
włosów, preparaty do trwałej ondulacji, preparaty do ukła-
dania włosów, preparaty do układania włosów o długotrwa-
łym działaniu [texturizer], preparaty kosmetyczne do włosów 
i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do włosów, preparaty 
nabłyszczające do włosów, preparaty odżywcze do wło-
sów, preparaty wygładzające i prostujące włosy, produkty 
do ochrony farbowanych włosów, produkty do pielęgnacji 
farbowanych włosów, produkty do układania włosów dla 
mężczyzn, produkty do usuwania farby z włosów, produkty 
do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, produkty 
do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycz-
nego, produkty utrwalające do włosów, proszek do mycia 
włosów, pudry do włosów, rozjaśniacze do włosów, serum 
do pielęgnacji włosów, serum do układania włosów, serum 
do włosów, środki do nawilżania włosów, środki do rozja-
śniania pasemek na włosach, środki do trwałej ondulacji, 
środki pomagające rozczesywać splątane włosy, środki 
rozjaśniające do włosów, środki zmiękczające do włosów, 
suche szampony, szampon do włosów, szampon w piance 
dla niemowląt, szampony, szampony dla niemowląt, szam-
pony do użytku osobistego, szampony do włosów, szam-
pony do włosów dla ludzi, szampony koloryzujące, szam-
pony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampony 
przeciwłupieżowe, nie do celów leczniczych, szampony 
w kostkach, szampony z odżywką do włosów, szampony 
zmiękczające, tonik do włosów, tonik do włosów [nielecz-
niczy], toniki do włosów, włosy (farby do -), woda utleniona 
do celów kosmetycznych, woda utleniona do włosów, wosk 
do wąsów, wosk do włosów, woski do układania włosów, 
wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, żele 
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do stylizacji włosów, żele do utrwalania fryzury, żele do wło-
sów, żele ochronne do włosów, żele w sprayu do układania 
włosów, zestaw do trwałej ondulacji, 8 Ręczne przybory hi-
gieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Przybory 
do układania włosów, Elektryczne karbownice do włosów, 
elektryczne przyrządy do kręcenia włosów, elektryczne urzą-
dzenia do zaplatania włosów, lokówki, lokówki elektryczne, 
nieelektryczne lokówki, nieelektryczne ręczne przyrządy 
do kręcenia włosów, nieelektryczne trymery do brwi, opla-
tarki [narzędzia ręczne], prostownice do włosów, elektryczne, 
przybory ręczne do kręcenia włosów, urządzenia do karbo-
wania włosów [karbownice], Ręczne przybory higieniczne 
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przybory do ob-
cinania i usuwania włosów, Brzytwy, Brzytwy elektryczne, 
brzytwy japońskie, brzytwy jednorazowe, dozowniki żyletek 
do maszynek do golenia, elektryczne maszynki do golenia, 
etui na maszynki do golenia, golarki z wibrującym ostrzem, 
kasetki na żyletki, kasety na żyletki, maszynki do golenia, nie-
elektryczne, maszynki do golenia z wibrującym ostrzem, ma-
szynki do golenia [zmniejszające ryzyko skaleczenia], ostrza 
do elektrycznych maszynek do golenia, ostrza do golenia, 
paski do ostrzenia brzytew [skórzane], pojemniki na żyletki, 
pojemniki przystosowane do żyletek, pojemniki zawierają-
ce żyletki, zestawy do golenia, żyletki, żyletki do maszynek 
do golenia, 25 Odzież: fartuchy fryzjerskie oraz peleryny fry-
zjerskie, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi: 
fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, dopinanie włosów [przedłu-
żanie, zagęszczanie], konsultacje dotyczące kosmetyków, 
kuracje do włosów, męskie salony fryzjerskie, mycie włosów 
szamponem, odbudowa włosów, salony fryzjerskie, ścinanie 
włosów, stylizacja, układanie włosów, udzielanie informacji 
w dziedzinie stylizacji włosów, usługi doradztwa w zakre-
sie pielęgnacji włosów, usługi farbowania włosów, usługi 
fryzjerskie, usługi kręcenia włosów, usługi męskich salonów 
fryzjerskich, usługi obcinania włosów, usługi prostowania 
włosów, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi rozja-
śniania włosów, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów 
fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, 
usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi trwałej on-
dulacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, zabiegi 
kosmetyczne dla włosów.

(210) 533834 (220) 2021 09 10
(731) SIKORSKA MAŁGORZATA, Gubin
(540) (znak słowny)
(540) USTAWIENIA NARODOWE
(510), (511) 41 Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dystrybu-
cja filmów, Fotografia, Fotoreportaże, Informacja o eduka-
cji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organi-
zowanie widowisk [impresariat], Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamo-
we, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Re-
zerwowanie miejsc na pokazy, Udostępnianie filmów on-line 
nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] w Internecie, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych [nie do pobrania], Usługi rozrywkowe, Usługi trenerskie, 
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Zapewnianie recenzji 
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych.

(210) 533844 (220) 2021 09 13
(731) SZYMCZYŃSKI DOMINIK, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KOSZULKI Z GARAŻU

(531) 09.03.09, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 533881 (220) 2021 09 14
(731) THE DUST SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE DUST

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Filmy na nośnikach 
magnetycznych i cyfrowych, Filmy VOD, Filmy do ładowania, 
Filmy kinematograficzne, filmy animowane, Filmy dokumen-
talne, Dyski kompaktowe audio, Video i audio-video, Dyski 
magnetyczne, Nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, Płyty 
CD, DVD, wysokiej rozdzielczości z grami lub filmami, Pro-
gramy gier komputerowych do pobierania, Programy gier 
komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu 
[oprogramowanie], Gry wideo [gry komputerowe] w for-
mie programów komputerowych zapisanych na nośnikach 
danych, Programy gier komputerowych, Programy gier dla 
urządzeń przenośnych, w tym telefonów komórkowych, 
Programy komputerowe nagrane, Programy komputerowe 
do ładowania, 16 Przyrządy do pisania, Materiały piśmienne, 
Materiały drukowane, Afisze, Plakaty, Nalepki, naklejki [ma-
teriały piśmienne], Książki, Komiksy, Czasopisma [periodyki], 
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna, 28 Gry i ak-
cesoria do gier, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, 
Gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] aparaty do gier 
wideo, Zabawki, Figurki do zabawy, Gry karciane, Gry fabu-
larne, Gry planszowe, Elektroniczne gry planszowe, 38 Emi-
sja filmów za pośrednictwem Internetu, Transmisja treści 
multimedialnych przez Internet, 41 Dostarczanie gier on-
-line, Dostarczanie filmów na żądanie (VOD), Udostępnianie 
filmów (nie do pobrania) przez Internet, Usługi edukacyjne, 
Organizacja szkoleń, konferencji, kongresów, Organizacja 
konkursów, zawodów sportu elektronicznego, Publikacja 
książek, gazet, czasopism, komiksów, Produkcja i dystrybucja 
filmów, seriali, programów telewizyjnych, treści audio, treści 
multimedialnych, 45 Licencjonowanie programów kompu-
terowych.

(210) 533890 (220) 2021 09 13
(731) SŁOWIŃSKA ALEKSANDRA, SŁOWIŃSKI PAWEŁ 

LECZNICA WETERYNARYJNA SPÓŁKA CYWILNA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) LUXVET24 Lecznica Weterynaryjna

(531) 27.05.01, 03.01.06
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, 44 Usługi weterynaryjne, usługi w zakresie pielę-
gnacji zwierząt, 45 Opieka nad zwierzętami domowymi [pod 
nieobecność właściciela].

(210) 533896 (220) 2021 09 13
(731) KOIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Serwisowe MOSTKI

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pa-
liwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 
37 Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Naprawa, kon-
serwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, Czyszczenie 
pojazdów, 39 Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojaz-
dów, 42 Kontrola techniczna pojazdów, Kontrola pojazdów 
silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego].

(210) 533897 (220) 2021 09 13
(731) KOIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Serwisowe MOSTKI

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pa-
liwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 
37 Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Naprawa, kon-
serwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, Czyszczenie 
pojazdów, 39 Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojaz-
dów, 42 Kontrola techniczna pojazdów, Kontrola pojazdów 
silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego].

(210) 533902 (220) 2021 09 14
(731) JĘDRZEJCZYK MICHAŁ, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AA ALLSTAR ATHLETICS

(531) 03.04.04, 27.05.01
(510), (511) 41 Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi trener-
skie, Edukacja w zakresie świadomości ruchowej, Szkolenie 
w zakresie sprawności fizycznej, Usługi w zakresie treningu 
sprawności fizycznej.

(210) 533906 (220) 2021 09 14
(731) INVESTGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVESTGIS

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 42 Teledetekcja lotnicza związana z badania-
mi środowiska, Teledetekcja lotnicza związana z badaniami 
naukowymi, Pomiary geodezyjne, Projektowanie pomiarów 
geodezyjnych, Usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego, 
Usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, Usługi kartogra-
ficzne, Kartografia i odwzorowanie, Usługi naukowe i tech-
nologiczne, Usługi digitalizacji map, Usługi w zakresie kopio-
wania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Usługi 
pomiarów kartograficznych lub termograficznych za pomo-
cą drona, Usługi fotogrametrii, Usługi teledetekcji.

(210) 533916 (220) 2021 09 14
(731) ALOTEBI MAŁGORZATA NORTH ELEMENTS, 

Włynkówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRESH CHARGED FOCUSED VOLK ENERGY DRINK

(531) 01.15.03, 26.04.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące [nie do ce-
lów medycznych].

(210) 533923 (220) 2021 09 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO- 

-USŁUGOWE DOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMEX

(531) 27.05.01, 26.07.25
(510), (511) 6 Okucia metalowe, Ozdobne, metalowe oku-
cia okienne, Ozdobne, metalowe okucia drzwiowe, Metalo-
we okucia do drzwi, Metalowe okucia stolarskie, Metalowe 
okucia zabezpieczające do drzwi, Okucia do łóżek metalo-
we, Okucia metalowe do mebli, Okucia metalowe do okien, 
Okucia stalowe, Metalowe wsporniki do mebli, Zatrzaski 
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metalowe do mebli, Metalowe ślizgi do mebli, Kółka samo-
nastawne do mebli metalowe, Zawiasy metalowe, Zawia-
sy metalowe sprężynowe, Zawiasy metalowe zawierające 
sprężynę, Metalowe zawiasy podłogowe, Zaciski metalowe 
do zawiasów, Metalowe oczka zawiasowe, Metalowe czopy 
zawiasowe, Ramy metalowe do drzwi przesuwanych, Wałki 
metalowe do drzwi przesuwnych, Prowadnice metalowe, 
Metalowe prowadnice do szuflad, Metalowe prowadnice 
ślizgowe, Zamki metalowe, Zamki sprężynowe, Zamki sprę-
żynowe metalowe, Metalowe zamki do drzwi, Zamki me-
talowe do okien, Nieelektryczne zamki wykonane z metali, 
Żaluzje zwijane metalowe, Listwy metalowe, 19 Sklejka, Pły-
ta ze sklejki, Panele licowe ze sklejki, Arkusze sklejki, Arkusze 
licowe ze sklejki, Sklejka dla budownictwa, Tarcica, Tarcica 
nieobrzynana, Części z materiałów drewnopodobnych, Płyty 
pilśniowe, Płyty wiórowe, Płyty drewniane, Płyty stolarskie, 
Płyty pilśniowe twarde, Płytki drewniane, Płyty pilśniowe 
drewniane, Płyta wiórowa fornirowana, Niemetalowe płyty 
podłogowe, Niemetalowe płyty wiórowe, Podłogowe pły-
ty parkietowe, Drewniane płyty wiórowe, Płyta wiórowa 
laminowana, Drewniane płyty budowlane, Płyty z drewna, 
Drewniane płytki podłogowe, Płyty wiórowe z drewna, Płyty 
wykonane z wiórów drewnianych, Płyty pilśniowe do użytku 
w budownictwie, Płyty wiórowe do użytku w budownictwie, 
Płyty pilśniowe z włókna drewnianego połączone z płytkami 
żywicznymi i deskami wiórowymi, Panele z płyt wiórowych 
hamujące ogień do użytku w budownictwie, Niemetalowe 
żaluzje zwijane, Listwy niemetalowe, 20 Uchwyty z two-
rzyw sztucznych do mebli, Niemetalowe uchwyty do mebli, 
Uchwyty ceramiczne do mebli, Uchwyty ceramiczne do sza-
fek, szuflad i mebli, Płyty meblowe, Gałki do frontów meblo-
wych, niemetalowe, Blaty jako części mebli, Nóżki meblowe 
niemetalowe, Systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnę-
kowych i garderób jako części mebli, Fronty do szaf i szafek, 
Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztuczne-
go do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna 
do mebli, Listwy profilowe do mebli jako gzymsy, Listwy 
z tworzywa sztucznego do ochrony krawędzi mebli.

(210) 533940 (220) 2021 09 15
(731) IRBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRBIS

(531) 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubi-
lerskie [biżuteria], Pudełka na biżuterię i pudełka na zegar-
ki, Amulety będące biżuterią, Amulety [biżuteria], Artykuły 
ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Ar-
tykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, 
Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria 
będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria damska, 
Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria do kape-
luszy, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria do obuwia, 
Biżuteria emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria i wyro-
by jubilerskie, Biżuteria na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria 
platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria platynowa, 
Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria w posta-
ci koralików, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria 
z tworzyw sztucznych, Biżuteria wykonana z hodowlanych 
pereł, Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, Biżuteria 

wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana 
z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali szla-
chetnych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, 
Biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, 
Biżuteria wytworzona z brązu, Biżuteria wytworzona z me-
tali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria z emalii 
cloisonné, Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kamie-
niami szlachetnymi, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria 
z kryształu, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria z metali 
nieszlachetnych, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria 
ze srebra wysokiej próby, Biżuteria ze stopów cyny z oło-
wiem, Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], 
Biżuteria ze szkła sztrasowego, Biżuteria ze złota, Biżuteria 
ze złotem, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki identyfikacyjne 
[biżuteria], Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], Bran-
soletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Breloczki do kluczy 
jako biżuteria [ozdoby], Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne 
[biżuteria], Broszki pokryte złotem [biżuteria], Druciki z metali 
szlachetnych [biżuteria], Drut złoty [biżuteria], Nici z metali 
szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra (biżuteria), Nici ze zło-
ta [biżuteria], Ozdoby [biżuteria], Ozdoby z kości słoniowej 
[biżuteria], Perły [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Pierścionki 
[biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki [biżuteria] wyko-
nane z metali nieszlachetnych, Siatka z metali szlachetnych 
[biżuteria], Srebrne nici [biżuteria], Syntetyczne kamienie 
[biżuteria], Szkło sztrasowe [sztuczna biżuteria] (biżuteria z -), 
Szpilki [biżuteria], Szpilki ozdobne [biżuteria], Sztuczna biżu-
teria, Sztuczna biżuteria na ciało, Wisiorki z aglomerowanego 
bursztynu [ambroidu] będące biżuterią, Wisiorki z bursztynu 
będące biżuterią, Wpinki do klapy [biżuteria], Wpinki do kla-
py z metali szlachetnych [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Za-
wieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, Złote 
nici [biżuteria].

(210) 533953 (220) 2021 09 15
(731) KONEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Specjaliści od melanżu
(510), (511) 6 Ogrodzenia metalowe, Metalowe materiały 
budowlane, Balustrady metalowe do ogrodzeń, Metalowe 
łączniki do ogrodzeń, Metalowe słupy ogrodzeniowe, Me-
talowe panele ogrodzeniowe, 19 Ogrodzenia niemetalowe, 
Niemetalowe materiały ogrodzeniowe, Betonowe materiały 
budowlane, Słupy betonowe, Bloczki betonowe.

(210) 533957 (220) 2021 09 15
(731) FOOD FOR NATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) PASIFESTIWAL
(510), (511) 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Chorą-
giewki papierowe, Ozdoby kartonowe na artykuły spożyw-
cze, Papier tłuszczoodporny, Papier serwetkowy, Papierowe 
chusteczki higieniczne, Papierowe podkładki pod szklanki, 
Papierowe podkładki stołowe, Papierowe podstawki pod ku-
fle do piwa, Papierowe podstawki pod szklanki, Plakaty z pa-
pieru, Podstawki pod kufle do piwa, Podstawki pod szklanki 
z kartonu, Podstawki pod szklanki z tektury, Podstawki pod 
szklanki z papieru, Transparenty z papieru, Materiały druko-
wane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Afisze, plakaty, 
Banery wystawowe wykonane z kartonu, Banery wystawo-
we z papieru, Bilety wstępu, Biuletyny informacyjne, Biu-
letyny [materiały drukowane], Dekoracje z papieru [flagi], 
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Drukowane bilety wstępu na imprezy, Drukowane foldery 
informacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Fotografie 
[wydrukowane], Drukowane bilety, Drukowane papierowe 
tablice reklamowe, Jadłospisy, Karty menu, Programy imprez, 
Ulotki, Ulotki reklamowe, 25 Bandany, Czapki baseballowe, 
Czapki bejsbolówki, Czapki i czapeczki sportowe, Daszki 
przeciwsłoneczne, Apaszki, Bezrękawniki, Bluzy dresowe, 
Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Dzianina 
[odzież], Koszule, Koszule z dzianiny, Koszulki polo, Koszulki 
sportowe z krótkimi rękawami, Kurtki wierzchnie, Wiatrówki, 
32 Aromatyzowane napoje gazowane, Soki, Wody, Aperitify 
bezalkoholowe, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie 
soków owocowych, Bezalkoholowe napoje bez zawartości 
słodu [inne niż do użytku medycznego], Bezalkoholowe na-
poje zawierające soki warzywne, Cydr bezalkoholowy, Kok-
tajle bezalkoholowe, Koktajle [bezalkoholowe napoje owo-
cowe], Mrożone napoje gazowane, Napoje bezalkoholowe 
na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 
Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalko-
holowe zawierające soki owocowe, Napoje energetyzujące, 
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Niegazowane napoje 
bezalkoholowe, Woda, Drinki na bazie piwa, Indyjskie piwa 
jasne ale (IPA), Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości 
alkoholu, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo pełne jasne, Piwo 
pszeniczne, Napoje orzeźwiające, 35 Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowa-
nie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów, Kampanie marketingo-
we, Marketing bezpośredni, Marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing interne-
towy, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promo-
cyjnych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marke-
tingowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, 
Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Produk-
cja reklam, Promocja [reklama] koncertów, Publikacja treści 
reklamowych, Reklama i marketing, Reklama zewnętrzna, 
Umieszczanie reklam, 41 Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo 
i muzea, Imprezy kulturalne, Organizacja i prezentacja wi-
dowisk, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kultural-
nych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, 
Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja 
widowisk, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali 
w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach 
rekreacyjnych, Organizowanie festiwali w celach kultural-
nych, Organizowanie gier z udziałem publiczności, Organizo-
wanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie 
konkursów, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej.

(210) 533959 (220) 2021 09 15
(731) FOOD FOR NATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) FESTIWAL PASIBRZUCHA
(510), (511) 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Chorą-
giewki papierowe, Ozdoby kartonowe na artykuły spożyw-
cze, Papier tłuszczoodporny, Papier serwetkowy, Papierowe 
chusteczki higieniczne, Papierowe podkładki pod szklanki, 
Papierowe podkładki stołowe, Papierowe podstawki pod 
kufle do piwa, Papierowe podstawki pod szklanki, Plaka-
ty z papieru, Podstawki pod kufle do piwa, Podstawki pod 
szklanki z kartonu, Podstawki pod szklanki z tektury, Pod-

stawki pod szklanki z papieru, Transparenty z papieru, Ma-
teriały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Afisze, plakaty, Banery wystawowe wykonane z kartonu, 
Banery wystawowe z papieru, Bilety wstępu, Biuletyny infor-
macyjne, Biuletyny [materiały drukowane], Dekoracje z pa-
pieru [flagi], Drukowane bilety wstępu na imprezy, Druko-
wane foldery informacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, 
Fotografie [wydrukowane], Drukowane bilety, Drukowane 
papierowe tablice reklamowe, Jadłospisy, Karty menu, Pro-
gramy imprez, Ulotki, Ulotki reklamowe, 25 Bandany, Czapki 
baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki i czapeczki spor-
towe, Daszki przeciwsłoneczne, Apaszki, Bezrękawniki, Bluzy 
dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, 
Dzianina [odzież], Koszule, Koszule z dzianiny, Koszulki polo, 
Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Kurtki wierzchnie, 
Wiatrówki, 32 Aromatyzowane napoje gazowane, Soki, 
Wody, Aperitify bezalkoholowe, Bezalkoholowe gazowane 
napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napo-
je bez zawartości słodu [inne niż do użytku medycznego], 
Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Cydr 
bezalkoholowy, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle [bezal-
koholowe napoje owocowe], Mrożone napoje gazowane, 
Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalko-
holowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe o smaku 
herbaty, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, 
Napoje energetyzujące, Napoje na bazie owoców lub wa-
rzyw, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Woda, Drinki 
na bazie piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Napoje na bazie 
piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwo, Piwo bezalko-
holowe, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne, Napoje orzeź-
wiające, 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, 
Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowe-
go i mediów, Kampanie marketingowe, Marketing bezpo-
średni, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing 
imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Organizowanie 
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Produkcja na-
grań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja 
nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wi-
deo w celach marketingowych, Produkcja reklam, Promocja 
[reklama] koncertów, Publikacja treści reklamowych, Rekla-
ma i marketing, Reklama zewnętrzna, Umieszczanie reklam, 
41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Parki 
i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, Imprezy 
kulturalne, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja im-
prez kulturalnych i artystycznych, Organizacja widowisk, 
Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali w celach 
rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rekre-
acyjnych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, 
Organizowanie gier z udziałem publiczności, Organizowa-
nie imprez muzycznych, Organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie 
konkursów, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej.

(210) 534008 (220) 2021 09 15
(731) HEMP EVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) CBD Honey Pearls
(510), (511) 5 Żywność dietetyczna, Suplementy diety  
dla ludzi.
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(210) 534028 (220) 2021 09 16
(731) TORIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) TORIMPEX
(510), (511) 35 Administrowanie dotyczące marketingu, 
Agencje reklamowe, Analizy w zakresie reklamy, Badanie 
rynku, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością 
gospodarczą i marketingu, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie biz-
nesowych informacji marketingowych, Dostarczanie infor-
macji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingo-
wych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, Informacja marketingowa, Kampanie 
marketingowe, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opraco-
wywanie kampanii promocyjnych, Organizacja i przeprowa-
dzanie wydarzeń marketingowych, Planowanie strategii 
marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Prezen-
tacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Produkcja 
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, Projektowanie materia-
łów reklamowych, Promocja sprzedaży, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Przygotowywanie 
i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie kampanii rekla-
mowych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przy-
gotowywanie planów marketingowych, Przygotowywanie 
reklam, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Publikowa-
nie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów re-
klamowych online, Reklama, Reklama i marketing, Reklamy 
online, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi rekla-
mowe, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi 
reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe 
i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe online, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi w zakresie promo-
cji, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie 
reklamy, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w za-
kresie wystaw i prezentacji produktów, Wydawanie ulotek 
reklamowych, Zawieranie umów w zakresie reklamy i pro-
mocji na rzecz osób trzecich, 36 Administrowanie finansami, 
Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomo-
ści, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biu-
ra pośrednictwa handlu nieruchomościami, Dokonywanie 
transakcji finansowych, Doradztwo finansowe związane 
z usługami kredytowymi, Doradztwo kredytowe, Doradz-
two w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w za-
kresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących 
nieruchomości, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, Działalność finansowa, Finansowanie inwestycji bu-
dowlanych, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Fi-
nansowanie projektów budowlanych, Finansowanie projek-
tów deweloperskich, Finansowe zarządzanie projektami 
z dziedziny nieruchomości, Home banking, Informacja finan-
sowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 
Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Naby-
wanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieru-
chomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie finansowa-
nia w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie finan-
sowania zakupu nieruchomości, Organizowanie kredytów, 
Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Or-
ganizowanie wynajmu mieszkań, Planowanie finansów 

w zakresie nieruchomości, Planowanie i zarządzanie finanso-
we, Pobieranie czynszów, Pobieranie czynszu, Pomoc w za-
kresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów fi-
nansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieru-
chomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Po-
zyskiwanie kapitału finansowego, Przelewy i transakcje fi-
nansowe oraz usługi płatnicze, Skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące nieruchomości, Transakcje finanso-
we, Udostępnianie pożyczek i kredytów, Udzielanie informa-
cji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem 
Internetu, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, 
Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących ma-
jątku i ziemi, Udzielanie kredytów, Usługi agencji nierucho-
mości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi 
agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsię-
biorstw, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieru-
chomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie ko-
mercyjnych nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprze-
daży nieruchomości za prowizję, Usługi badawcze dotyczą-
ce nabywania nieruchomości, Usługi depozytowe w zakre-
sie nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące kredytów, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi doradcze 
dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradcze doty-
czące wyceny nieruchomości, Usługi doradztwa związane 
z kredytem, Usługi finansowania, Usługi finansowe, Usługi 
finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, Usługi fi-
nansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, 
Usługi finansowe i monetarne, Usługi inwestycyjne, Usługi 
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi kredytowa-
nia nieruchomości, Usługi kredytowe, Usługi nabywania 
gruntu, Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], 
Usługi nabywania nieruchomości, Usługi planowania finan-
sowego związane z projektami budowlanymi, Usługi po-
średnictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi 
powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi towarzystw 
budowlanych, Usługi towarzystw budowlanych dotyczące 
finansów, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi le-
asingowe, Usługi w zakresie finansów handlowych, Usługi 
w zakresie informacji kredytowej, Usługi w zakresie kredy-
tów finansowych, Usługi w zakresie organizowania kredy-
tów, Usługi w zakresie porozumień dotyczących nierucho-
mości [usługi finansowe], Usługi w zakresie rachunków bie-
żących, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania nierucho-
mościami, Usługi zarządzania finansami świadczone za po-
średnictwem Internetu, Usługi zarządzania kredytami, Usłu-
gi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarzą-
dzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w za-
kresie nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie time-
sharingu, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynka-
mi mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu 
detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami związa-
ne z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, 
Usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe 
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zamieszkanie], Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
Usługi związane z oszczędnościami i pożyczkami, Usługi 
związane z rachunkami oszczędnościowymi, Usługi związa-
ne ze współwłasnością nieruchomości, Wybór i nabywanie 
nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wycena i zarzą-
dzanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i mająt-
ku, Wynajem sal wystawowych, Wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], Wynajmowanie centrów handlowych, Zapew-
nienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Zapytania 
i konsultacje kredytowe, Zarządzanie budynkami, Zarządza-
nie domami, Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansami 
dla firm, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Zarządza-
nie finansowe kosztami użytkowania budynków, Zarządza-
nie finansowe projektami budowlanymi, Zarządzanie finan-
sowe projektami renowacji budynków, Zarządzanie finanso-
we rachunkami bieżącymi, Zarządzanie finansowe rachun-
kami pieniężnymi, Zarządzanie finansowe za pośrednic-
twem Internetu, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokala-
mi niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, Zarzą-
dzanie nieruchomością, Zarządzanie portfelem nierucho-
mości, 37 Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, 
Budowa budynków na zamówienie, Budowa części budyn-
ków, Budowa i naprawa magazynów, Budowa kompleksów 
biznesowych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Bu-
dowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomo-
ści mieszkalnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, 
Budowa obiektów publicznych, Budowanie domów, Budo-
wanie nieruchomości, Budowlana (Informacja -), Budownic-
two komercyjne, Doradztwo dotyczące budownictwa 
mieszkalnego i budynków, Doradztwo inżynieryjne (usługi 
budowlane), Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Do-
radztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi bu-
dowlane], Dostarczanie informacji z zakresu przemysłu bu-
dowlanego, Informacja budowlana, Konstrukcja budynków, 
Konstrukcja i naprawa budynków, Konstruowanie budyn-
ków mieszkalnych i handlowych, Konsultacje budowlane, 
Nadzór budowlany, Nadzór nad robotami budowlanymi, 
Prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, Prace 
konstrukcyjne domów z prefabrykatów, Przekształcenie 
obiektów biznesowych, Przygotowanie terenu [budownic-
two], Przygotowywanie terenu pod budowę, Rozbiórka bu-
dynków, Rozbiórka dachów, Rozbiórka konstrukcji, Udziela-
nie informacji budowlanych, Usługi budowlane, Usługi bu-
dowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane i naprawy bu-
dynków, Usługi budowlane w zakresie budowania na po-
trzeby przemysłu, Usługi budowlane w zakresie budynków 
mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie stawiania bu-
dynków, Usługi budowy konstrukcji tymczasowych, Usługi 
doradcze dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, 
Usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, Usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi 
doradcze w zakresie budowania, Usługi doradcze związane 
z wyburzaniem budynków, Usługi doradcze, informacyjne 
i konsultacyjne związane z publicznymi robotami budowla-
nymi, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi doradztwa 
w zakresie budowy budynków, Usługi informacyjne w zakre-
sie konstrukcji budynków, Usługi inspekcji budowlanej 
[w trakcie prac budowlanych], Usługi nadzoru budowlanego 
w zakresie projektów budowlanych, Usługi nadzoru budow-
lanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 
Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Wznoszenie 
centrów handlowych, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, 
Wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, 
Wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, Zarządza-
nie projektami budowlanymi na terenie budowy, Zarządza-
nie projektem budowy.

(210) 534055 (220) 2021 09 16
(731) DJ BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOON MUSIC CLUB
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, 41 Usługi związane z orga-
nizowaniem i obsługą dyskotek, Usługi w zakresie organizo-
wania koncertów muzycznych, Usługi związane z rozrywką, 
w tym organizowanie imprez rozrywkowych i informacja 
o nich, Usługi związane z organizacją przyjęć, w tym plano-
wanie przebiegu przyjęcia, Organizowanie spektakli, w tym 
usług impresariów, Organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, 43 Usługi gastronomiczne, usługi baro-
we, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa 
do klienta.

(210) 534082 (220) 2021 09 17
(731) PASIUT KAMILA KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK, 

Małuszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Endorfina BY KAMILA WYBRAŃCZYK

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów 
produkcyjnych i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty prze-
znaczone dla przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, 
mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Sole 
do celów przemysłowych, Substancje, materiały i preparaty 
chemiczne oraz surowce naturalne, Tworzywa sztuczne nie-
przetworzone, Żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetwo-
rzone, Tworzywa sztuczne w postaci surowców, Tworzywa 
sztuczne w postaci nieprzerobionej, Tworzywa sztuczne 
w postaci surowej, 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aroma-
tyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toale-
towe, Preparaty toaletowe.

(210) 534140 (220) 2021 09 20
(731) LEASINGTEAM BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Talent POINT

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi re-
krutacji personelu, Doradztwo i konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego 
i przetwarzania danych, 42 Usługi naukowe i technologicz-
ne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, Usługi w zakresie projektowania.

(210) 534175 (220) 2021 09 21
(731) WHY MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Why STORY

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów.

(210) 534193 (220) 2021 09 21
(731) FERENC BARTOSZ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) AGENCJA COM
(510), (511) 35 Reklama, Reklama i marketing, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Reklama w Internecie dla osób trze-
cich, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Rozpowszechnianie danych 
związanych z reklamą, Usługi badawcze związane z reklamą, 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputero-
wej, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, Marketing internetowy, Usługi 
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek interneto-
wych, Promocja sprzedaży, Marketing afiliacyjny, Marketing 
cyfrowy, Analizy w zakresie marketingu, Badania rynku i ba-
dania marketingowe, Doradztwo biznesowe w zakresie mar-
ketingu strategicznego, Kampanie marketingowe, Marketing 
towarów i usług na rzecz innych, Opracowanie koncepcji 
marketingowych, Organizowanie i prowadzenie promocyj-
nych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Orga-
nizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Pla-
nowanie strategii marketingowych, Pomoc w zakresie mar-
ketingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące marketingu, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów 
marketingowych, Produkcja nagrań wideo w celach marke-
tingowych, Projektowanie badań marketingowych, Prowa-
dzenie badań marketingowych, Przygotowywanie planów 
marketingowych, Usługi agencji marketingowych, Usługi ba-
dawcze w zakresie reklamy i marketingu, Usługi doradcze do-
tyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi marketingo-
we, Badania rynku i analizy biznesowe, Doradztwo związane 
z rozwojem wizerunku firmy, Doradztwo dla przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia 
firmy, Agencje reklamowe, Przygotowywanie kampanii re-
klamowych, Automatyczne przetwarzanie danych, Usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Usługi reklamowe, promocyj-
ne i marketingowe, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi 
reklamowe, Gromadzenie danych, Gromadzenie danych [dla 
osób trzecich], Gromadzenie i systematyzowanie informacji 
w komputerowych bazach danych, Opracowywanie i wdra-
żanie strategii marketingowych na rzecz innych, Badania 
w dziedzinie strategii marketingowych, Usługi konsultingo-
we w zakresie marketingu internetowego, Skomputeryzo-
wana edycja tekstów, Dostarczanie informacji biznesowych 
i handlowych online, Świadczenie usług w zakresie katalo-

gów informacji handlowych online, Zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Udzielanie 
informacji związanych z reklamą, Udostępnianie raportów 
marketingowych, Kompilacja informacji w komputerowych 
bazach danych, Dostarczanie informacji handlowych za po-
średnictwem komputerowej bazy danych, Produkcja filmów 
reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Two-
rzenie tekstów reklamowych, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pośrednictwo 
w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo 
w zakresie reklamy, Prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób 
trzecich], Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
działalnością handlową, Planowanie działalności gospodar-
czej, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, 
Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działal-
ności gospodarczej, Usługi outsourcingu w zakresie zarzą-
dzania relacjami z klientami, Usługi outsourcingu w dziedzi-
nie analityki biznesowej, Usługi w zakresie pozycjonowania 
marki, Agencja public relations, Pomoc w zarządzaniu przed-
siębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, Usłu-
gi public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie strategii 
dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie strategii biznesowych, 
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Analiza w zakresie 
marketingu, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingo-
wego, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i mar-
ketingowe, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, 
Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospo-
darczą i marketingu, Doradztwo specjalistyczne w zakresie 
marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, 
Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu 
na stronie internetowej, Usługi reklamowe i marketingowe, 
Usługi reklamowe i marketingowe online, Publikacja treści 
reklamowych, Ocena potrzeb personelu, Planowanie strate-
giczne dla działalności gospodarczej, Usługi doradcze w za-
kresie strategii w działalności gospodarczej, Usługi eksper-
tów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi agencji reklamowych.

(210) 534215 (220) 2021 09 21
(731) NOSOWICZ MICHAŁ MCLINIC, Józefów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mClinic DR MAGDALENA PISULA

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 44 Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi in-
formacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi doradztwa 
dietetycznego [medyczne], Usługi lekarskie, Usługi kosme-
tyczne.

(210) 534242 (220) 2021 09 22
(731) KRAWCZYK RADOSŁAW RKC, Kraków
(540) (znak słowny)
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(540) myself
(510), (511) 29 Oleje i tłuszcze, Oleje i tłuszcze jadalne, 
35 Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Usługi reklamowe, promocyj-
ne i marketingowe, Dostarczanie informacji handlowych 
konsumentom, Usługi informacyjne i doradcze dla konsu-
mentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi 
w zakresie zamówień online, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie żywności.

(210) 534249 (220) 2021 09 22
(731) LODE - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LHL KLINKIER
(510), (511) 19 Cegły.

(210) 534341 (220) 2021 09 24
(731) LUBMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Lublin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBMEDICAL

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe 
i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Środki sa-
nitarne do celów medycznych, Materiały do chirurgicznych 
opatrunków gipsowych, Preparaty bakteryjne do celów me-
dycznych, Preparaty do irygacji do celów medycznych, Pre-
paraty medyczne, Środki dezynfekcyjne do celów medycz-
nych, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezyn-
fekcyjne do przyrządów medycznych, Środki dezynfekujące 
do aparatury i przyrządów stomatologicznych, Medyczne 
i chirurgiczne materiały opatrunkowe, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Sprze-
daż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne-
go, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami medycznymi, Usługi w zakresie zarządzania bizne-
sowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży 
detalicznej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, w szczególności Internetu, Usługi doradztwa w zakre-
sie marketingu, Usługi handlu detalicznego w zakresie pre-
paratów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz materiałów medycznych, Usługi handlu hurtowego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(210) 534342 (220) 2021 09 24
(731) MEDISPEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDISPEC

(531) 26.03.16, 26.11.12, 24.13.22, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe 
i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Środki sa-
nitarne do celów medycznych, Materiały do chirurgicznych 
opatrunków gipsowych, Preparaty bakteryjne do celów 
medycznych, Preparaty do irygacji do celów medycznych, 
Preparaty medyczne, Środki dezynfekcyjne do celów me-
dycznych, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki de-
zynfekujące do aparatury i przyrządów stomatologicznych, 
Medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem me-
dycznym, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-
trzenia medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni 
i punktów sprzedaży detalicznej, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów 
medycznych.

(210) 534346 (220) 2021 09 24
(731) SOZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZUM

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Bary, Bary przekąskowe, Imprezy firmowe [za-
pewnianie jedzenia i napojów], Kawiarnia, Oferowanie żyw-
ności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Organizowanie bankietów, Przygo-
towywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, Snack-bary, Usługi barów 
i restauracji, Usługi barowe, Usługi kawiarni, Usługi restauracji 
serwujących tempurę, Usługi restauracji sprzedających po-
siłki na wynos, Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi 
restauracyjne, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracji 
z daniami ramen, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usłu-
gi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Zapewnianie żywności i na-
pojów w restauracjach, Zapewnianie pomieszczeń na uro-
czystości.
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(210) 534347 (220) 2021 09 24
(731) SOZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09, 26.11.13, 
29.01.12

(510), (511) 43 Bary, Bary przekąskowe, Imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], Kawiarnia, Oferowa-
nie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności 

i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Organizowanie ban-
kietów, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów al-
koholowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, 
Snack-bary, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi 
kawiarni, Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi re-
stauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji 
sprzedających sushi, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji 
washoku, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi w za-
kresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywa-
nia posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wy-
nos, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 
Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 492336, 492338, 492344, 492351, 492352, 492365, 492366, 492368, 492369, 492370, 526030, 531890, 532876, 
533001, 533002, 533003, 533004, 533005, 533006, 533438, 533712, 534082

2 492336, 492338, 492344, 492351, 492352, 492365, 492366, 492368, 492369, 492370

3 531314, 532282, 532315, 532316, 532326, 532374, 532375, 532378, 532876, 533462, 533591, 533671, 533720, 
533760, 533833, 534082

5 527420, 531314, 532058, 532060, 532876, 532902, 533073, 533373, 533723, 533801, 533802, 533812, 534008, 
534341, 534342

6 492336, 492338, 492344, 492351, 492352, 492365, 492366, 492368, 492369, 492370, 522942, 526043, 532936, 
533385, 533923, 533953

7 532315, 532316, 532936, 533221, 533442

8 492336, 492338, 492344, 492351, 492352, 492365, 492366, 492368, 492369, 492370, 532315, 532316, 533833

9 469303, 469305, 469314, 469315, 469316, 469317, 512203, 514603, 526258, 529173, 531218, 532936, 532991, 
533030, 533189, 533347, 533348, 533439, 533441, 533442, 533652, 533653, 533670, 533695, 533697, 533698, 
533699, 533712, 533735, 533774, 533775, 533881

10 533074, 533671

11 529173, 532936, 533651, 533670

12 529174

14 533439, 533441, 533508, 533940

16 469303, 469305, 469314, 469315, 469316, 469317, 528411, 528412, 529173, 532876, 532898, 533033, 533034, 
533093, 533439, 533441, 533671, 533699, 533735, 533881, 533957, 533959

17 492336, 492338, 492344, 492351, 492352, 492365, 492366, 492368, 492369, 492370, 528411, 528412, 533385

18 531296, 531977, 533030, 533439, 533441, 533784

19 492336, 492338, 492344, 492351, 492352, 492365, 492366, 492368, 492369, 492370, 504485, 522942, 531569, 
532544, 532602, 532936, 533923, 533953, 534249

20 492336, 492338, 492344, 492351, 492352, 492365, 492366, 492368, 492369, 492370, 522942, 526043, 530796, 
533923

21 533030, 533671

24 531296, 533671

25 527734, 528386, 531296, 533030, 533439, 533441, 533606, 533663, 533664, 533668, 533696, 533703, 533706, 
533735, 533784, 533833, 533844, 533881, 533957, 533959

26 529173, 533439, 533441

27 529173, 529174

28 529174, 531051, 533439, 533441, 533696, 533735, 533881

29 532902, 533256, 533336, 533613, 533746, 533774, 533775, 533780, 534242

30 530444, 530448, 530449, 531148, 531149, 531152, 531153, 531155, 531156, 532333, 532961, 532962, 533140, 
533373, 533531, 533746, 533774, 533775, 533780

31 529173, 531897, 532721

32 527718, 530810, 532357, 533439, 533441, 533604, 533605, 533916, 533957, 533959

33 522719, 532357, 533048

34 532876
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35 469303, 469305, 469314, 469315, 469316, 469317, 492336, 492338, 492344, 492351, 492352, 492365, 492366, 
492368, 492369, 492370, 512203, 519706, 526043, 526258, 527734, 528411, 528412, 529102, 529173, 529174, 
531186, 531296, 531897, 531978, 532326, 532378, 532602, 532876, 532898, 532902, 532974, 532991, 533010, 
533093, 533140, 533189, 533256, 533336, 533439, 533441, 533462, 533489, 533508, 533574, 533591, 533606, 
533613, 533670, 533678, 533699, 533703, 533706, 533711, 533714, 533717, 533764, 533765, 533774, 533775, 
533780, 533793, 533830, 533890, 533896, 533897, 533957, 533959, 534028, 534055, 534140, 534193, 534242, 
534341, 534342

36 469303, 469305, 469314, 469315, 469316, 469317, 519706, 531978, 532544, 532602, 532898, 533600, 533675, 
533699, 533717, 533793, 533830, 534028

37 504485, 516468, 522942, 526258, 527222, 529102, 530947, 531218, 532544, 532602, 532936, 533675, 533765, 
533896, 533897, 534028

38 512203, 533439, 533441, 533735, 533881

39 512203, 528411, 528412, 531897, 532936, 533256, 533336, 533780, 533896, 533897

40 528411, 528412, 530999, 532602, 532936, 533088, 533385, 533438, 533439, 533440, 533441, 533491, 533703, 
533706

41 469303, 469305, 469314, 469315, 469316, 469317, 512203, 528648, 529102, 531186, 531978, 532282, 532348, 
532349, 532545, 532568, 532620, 532898, 533033, 533034, 533093, 533140, 533189, 533439, 533441, 533489, 
533685, 533735, 533784, 533830, 533834, 533881, 533902, 533957, 533959, 534055, 534175

42 512203, 526258, 528411, 528412, 530796, 532348, 532349, 532602, 532936, 532974, 533189, 533439, 533441, 
533508, 533670, 533698, 533780, 533830, 533896, 533897, 533906, 534140

43 532333, 532545, 532568, 532898, 533010, 533029, 533101, 533140, 533442, 533508, 533636, 533678, 533745, 
533763, 533774, 533775, 533780, 534055, 534346, 534347

44 532282, 532348, 532349, 532658, 532898, 532974, 533074, 533088, 533449, 533631, 533714, 533762, 533801, 
533802, 533812, 533833, 533890, 534215

45 533159, 533678, 533735, 533830, 533881, 533890



Znak
Numer  

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

AA ALLSTAR ATHLETICS 533902

AG BIOTIQ 533591

AGENCJA COM 534193

ANDRE abrasive articles 532315

ANDRE abrasive articles 532316

apgo 533697

apgoeu 533695

AROMA KING 532876

AROMAT CIAST MIGDAŁOWY  
Delecta Symbol smaku 530449

AZ-Arizona 492336

Biomimesis Veil Fixer EX 532374

Biomimesis Veil Potion EX 532375

BISTRO TYLKO PYSZNIE DELIKATESY 533010

CBD Honey Pearls 534008

Centrum Serwisowe MOSTKI 533896

Centrum Serwisowe MOSTKI 533897

CERATECH 533221

CEROSAN 533073

CGroup 516468

chemat 533712

CHILLZ 533696

CLINIC 4 CAR 529102

CNCgroup.pl 533440

CYBERTAP 533442

Czysta Woda Śląsk Producent  
wody demineralizowanej 533438

Da Pietro 533763

DE-Delaware 492338

DeGosh.pl 530796

Delecta ORYGINALNY SERNIK NA ZIMNO  
Z SEREM MASCARPONE DUŻY SERNIK  
BEZ TŁUSZCZÓW UTWARDZONYCH 530448

Delecta PROSZEK DO PIECZENIA  
NIEZAWODNY NA 1 kg MĄKI 530444

DENTAL CENTRUM 533088

Dogs food Sparky with beef  
CERTIFIED BY DOGS 532721

dolce far niente 533711

DOMEX 533923

DULBAX 532060

DURAPLATE 532991

DWA MIASTA 527718

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 532898

ELE łupek gontowy 504485

elum 533651

Endorfina BY KAMILA WYBRAŃCZYK 534082

Est. 2019 CBD ART KONOPNA  
SZTUKA ZDROWIA 532974

est. TIMBER 1999 522942

FESTIWAL PASIBRZUCHA 533959

FIRMA DLA KAŻDEGO 531186

florfexyl 533723

FLY HIGH 528386

FRESH CHARGED FOCUSED  
VOLK ENERGY DRINK 533916

G GEVANNY 533784

GALAKTAN 531314

GARAŻOWNIA EST. 2020 532282

GNE 533347

GRANO 533780

green owl 528411

GREENFIELD NATURAL 531897

Grupa Omni 533717

HolidayFamily KOMFORTOWE  
APARTAMENTY 533101

HORECA czysty biznes 533671

HVYT 526043

impact 533093

Indeks Empatii 469316

INVESTGIS 533906

IRBIS 533940

ISP Industrie Service Płock 527222

iT i TRUST 526258

J. BIEDE 533030

JANUS 530947

JBB BAŁDYGA SMYK SMAKI 532902

JEAN CARENO PARIS 532326

Jet Car Service Rafał Augustyńczyk 533765

Kłos 530810

Kmt Style 529174

KMT 529173

Konstel 533491

KOSZULKI Z GARAŻU 533844

Kwatera Mydła 532378

LEMONIADY ŚWIATA 533605

Leśne RuNo DAY SPA BYTOM 533762

Lewiatan Biznes Cały biznes  
w jednym miejscu 533698

LHL KLINKIER 534249

LL 533663
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LODOWATA 532333

LOK na BOK 533833

LOVE ECIE PECIE 531977

LUBMEDICAL 534341

LUBRY DRY 531890

LUXVET24 Lecznica Weterynaryjna 533890

M MARCIŃSCY pomagamy  
oddłużamy inwestujemy 533600

m metro KEBAB 533636

MA-Massachusetts 492344

MAVERIE 533703

MAVERIE 533706

mClinic DR MAGDALENA PISULA 534215

MEDISPEC 534342

MentalPower 532620

mia doro FASHION 527734

Michał Łapok kancelaria adwokacka 533159

MitoDieta 533802

MITOTERAPIA WSPARCIE  
MITOCHONDRIALNE 533812

MITOTERAPIA 533801

MO-Missouri 492370

MOON MUSIC CLUB 534055

Mój L LEWIATAN 533699

Mr Kobido 533449

MURKRAK 532602

my beauty 533714

myself 534242

NELLAMI 533664

NELLAMI 533668

NEONOWA 533574

NFS NARODOWY FUNDUSZ SKŁADKOWY 531978

Nowodvorski 533670

OKhumus 533004

OKhumus 533005

OKhumus 533006

OK-Oklahoma 492351

onco DERMLINE 527420

Park POLKOWICE 519706

PASIFESTIWAL 533957

PB&J 533774

Peanoot 533775

PHOSPHOBOR Nawóz dolistny Bor + Fosfor 526030

PielMan 533746

PIRX ENERGY 533653

PIRX 533652

PIZZERIA BIAŁA 533531

PM development 533675

POLSPORT 531051

Ponzio aluminium 533385

Princessa 532961

Princessa 532962

PRINT TEX 530999

Professional Care 24 533678

ProMotion 514603

PST Projekt Solartechnik 532936

Q quadia 532348

Q 532349

RANMET 532058

revita centrum medyczne 532658

RS ROYAL SMiLE 533074

RuNo PURE NATURE COSMETICS 533760

Sauber bei stenson 533720

Sermatec 533348

shooter 528648

Slow Pack 533764

Solvelancer 533189

SOS JAKOŚĆ PREMIUM VEGAN  
NIE ZAWIERA CUKRU  531149

SOS JAKOŚĆ PREMIUM 531148

Specjaliści od melanżu 533953

SPEEDZONE 533489

STONEMADE 531569

STRATEGOR 533830

STREET PREMIUM SUPER WYGODNE  
DO PRACY I SZKOŁY 531152

STREET SOS DO NACISKAJ I SMAKUJ  
W PRACY I W SZKOLE 531153

SUSHI CORNER 533140

Synergy Art HAIRS ‚ S BREATH 533631

Szkolny Indeks Empatii 469317

Szkoła Empatii 469305

Szkoła z empatią 469315

Szkoły Empatii 469314

Szkoły z empatią 469303

SZUM 534346

TAK KULTOWE NASZE POLSKIE 533256

TAK KULTOWE 533336

Talent POINT 534140

Tatra Mountains Whisky 533048

THE BEST BURGER BLACK BURGER QUALITY 533029

THE DUST 533735

THE DUST 533881

TN-Tennessee 492352

TOhumus 533001

TOhumus 533002

TOhumus 533003

TORIMPEX 534028

TRAP BOX 533685

USTAWIENIA NARODOWE 533834

VA-Virginia 492365

VC VARSO VENTURE CAPITAL 533793

VICTORIA DOM dobrze zaplanowane 532544
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vive Profit 531296

W ogniu szaszłykarnia 533745

WA-Washington 492366

Why STORY 534175

Winnica POD JABŁONIĄ 532357

WI-Wisconsin 492368

WIXAPOL 533439

WY-Wyoming 492369

XXL SAUCE SOS 531155

XXL SAUCE SOS 531156

YUSH 533462

Zanzi Bar MUSIC CLUB 532545

ZANZI BAR 532568

Zbójnicka piwnica 533613

ZESPOŁOWNIA 533033

ZIKE LABS 531218

ZIOŁOSZOTY 533604

Ziółko 533373

ŻUBRÓWKA BISON GRASS GRUSZKA  
NA DZIKO DZIKIE OWOCE 522719



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.

760790 IMCS (2021 08 26) 35, 39, 42
760848 IMCS (2021 08 26)

CFE: 25.01.15, 27.05.01, 29.01.04 35, 39, 42
1380603 Nutrino (2021 07 13)

CFE: 11.01.02, 26.04.04, 
27.05.24, 29.01.13

5, 29, 30, 32

1467409 PROFI CARE (2021 08 31)
CFE: 26.11.02, 27.05.11 7, 8

1612522 IANONI (2021 08 09)
CFE: 27.05.01 28

1612543 armaform (2021 06 30)
CFE: 01.15.24, 03.09.13, 26.01.15, 27.05.01 11

1612557 YVI INC (2021 07 08)
CFE: 26.07.25, 26.13.25, 27.05.10 7

1612558 BERLIN-CHEMIE (2021 06 24) 5
1612656 KOSTЁR CONTROL 

THE FIRE (2021 05 26)
11

1612659 ReSolVe (2021 07 19, 2021 03 09) 9
1612667 VECCA (2020 12 31)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 7, 9, 11, 12
1612706 YUKI (2021 05 31)

CFE: 26.03.23, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12 35
1612730 areus (2021 06 10, 2021 06 03) 5, 35
1612762 kolimax (2021 05 20, 2021 02 23)

CFE: 27.05.01 11, 21
1612773 Animal World AW (2021 02 14)

CFE: 27.05.10 5, 31
1612877 DEINNO (2021 07 01)

CFE: 27.05.01 16
1612896 DROPTIC (2021 02 22) 9
1612920 2021 02 23)

CFE: 28.03.00 10
1613054 Delfast (2021 06 03)

CFE: 27.05.01 12
1613072 RUBIROSA (2021 07 05, 2021 03 30) 24
1613074 STELLANTIS (2021 07 05, 2021 01 08) 18, 25
1613175 aoyo (2021 07 05)

CFE: 27.05.01 33
1613195 THE 1872 CLIPPER TEA CO. 

(2021 08 13, 2021 02 17)
30

1613207 DAMING (2021 07 12)
CFE: 27.05.01 10

1613210 Vango (2021 06 28)
CFE: 25.07.04, 26.15.01, 27.05.01 9

1613214 THE 1872 CLIPPER TEA CO. A HISTORICAL 
BLEND OF TASTE & TEA (2021 08 13, 2021 02 17)
CFE: 03.01.01, 18.03.02, 24.03.07, 
27.01.01, 29.01.12

32

1613215 Wangting (2021 08 17)
CFE: 26.01.03, 27.05.24, 28.03.00 7

1613350 ZEDIX (2021 05 26, 2021 05 25) 5
1613390 PROJECT SUCCESS METHOD 

(2021 04 05, 2020 10 05)
16, 41

1613437 JÖH (2021 04 12, 2021 03 01)
CFE: 01.01.02, 04.05.21, 
09.01.25, 27.05.08

3, 25

1613463 ScanSens (2021 06 10, 2020 12 23)
CFE: 26.07.05, 27.05.01, 29.01.12 9, 10, 42

1613464 ISM SEPARATOR (2021 06 25, 2021 05 25)
CFE: 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01 7

1613559 KALTUN MINING (2021 03 23)
CFE: 26.11.03, 27.05.01 19, 37

1613570 CORPROTECT (2021 05 20) 17, 19, 37
1613603 TESORO LABS (2021 07 23, 2021 02 02) 9
1613636 YI JUN LIN (2021 07 19)

CFE: 28.03.00 21
1613645 RADE (2021 08 24)

CFE: 27.05.01 25
1613694 LIT by CARDI (2021 06 03, 2020 12 08)

CFE: 26.01.06, 26.04.05, 26.11.01, 27.05.01 11
1613722 KJ (2021 06 11)

CFE: 27.05.01 7
1613759 LONGSPEED (2021 06 30)

CFE: 27.05.01 9
1613775 2021 07 28)

CFE: 28.03.00 24
1613781 FENGTECH (2021 08 25)

CFE: 27.05.01 7
1613791 NOVAROLL (2021 04 19)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 8, 16, 17, 21, 
22, 23, 35

1613807 TAM HANGERS (2020 12 29, 2020 07 01)
CFE: 11.07.03, 27.05.08, 29.01.04 20, 21

1613812 BUCURIA (2021 02 04)
CFE: 27.05.01 2, 7, 11, 16, 29, 30, 31, 32, 

33, 35, 37, 38, 39, 42
1613815 LIFE IN (2021 01 20)

CFE: 05.03.13, 26.01.03, 27.05.01 3, 5, 35
1613839 GSD (2021 04 15)

CFE: 27.05.22 9, 12, 18, 25, 28
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1613849 i:Collections powered by Digitance & Nettle 
(2021 03 24, 2020 11 18)
CFE: 27.05.01 9, 35, 36, 38, 42

1613876 Streetbees GO  
(2021 05 10, 2021 04 22)

9, 35, 38, 42

1613909 HM HEATING TECHNOLOGY 
(2021 06 08, 2020 12 09)
CFE: 26.04.05, 27.05.09, 29.01.13 11, 16, 35

1613912 GALANT  
(2021 06 08, 2020 12 11)

11, 16, 35

1613972 FRIO (2021 07 13, 2021 06 17) 9, 35
1614015 SS Sergeevskie sladosti (2021 07 16)

CFE: 25.01.09, 27.01.12, 
27.05.01, 29.01.13

30

1614035 GentleTreasures (2021 08 19)
CFE: 27.05.01 28

1614071 SIMPULS (2021 04 29, 2020 11 11) 9, 38, 42



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

2  1613812 

3  1613437, 1613815 

5  1380603, 1612558, 1612730, 1612773, 1613350, 1613815 

7  1467409, 1612557, 1612667, 1613215, 1613464, 1613722, 1613781,
 1613812 

8  1467409, 1613791 

9  1612659, 1612667, 1612896, 1613210, 1613463, 1613603, 1613759,
 1613839, 1613849, 1613876, 1613972, 1614071 

10  1612920, 1613207, 1613463 

11  1612543, 1612656, 1612667, 1612762, 1613694, 1613812, 1613909,
 1613912 

12  1612667, 1613054, 1613839 

16  1612877, 1613390, 1613791, 1613812, 1613909, 1613912 

17  1613570, 1613791 

18  1613074, 1613839 

19  1613559, 1613570 

20  1613807 

21  1612762, 1613636, 1613791, 1613807 

22  1613791 

23  1613791 

24  1613072, 1613775 

25  1613074, 1613437, 1613645, 1613839 

28  1612522, 1613839, 1614035 

29  1380603, 1613812 

30  1380603, 1613195, 1613812, 1614015 

31  1612773, 1613812 

32  1380603, 1613214, 1613812 

33  1613175, 1613812 

35  760790, 760848, 1612706, 1612730, 1613791, 1613812, 1613815,
 1613849, 1613876, 1613909, 1613912, 1613972 

36  1613849 

37  1613559, 1613570, 1613812 

38  1613812, 1613849, 1613876, 1614071 

39  760790, 760848, 1613812 

41  1613390 

42  760790, 760848, 1613463, 1613812, 1613849, 1613876, 1614071



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.

522988 Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication, SC
2021 06 14 35

523993 PILICHOWSKI SAMUEL COLBERG COFFEE
2021 06 15 30, 32, 43

525049 Golden Lady Company S.p.A.
2021 06 28 5, 25

525050 Golden Lady Company S.p.A.
2021 07 23 5, 25

526570 ADAMAREK PATRYCJA FABRYKA GENTLE-
MENÓW
2021 07 31 44

527093 All Star C.V.
2021 08 04 18

525367 CHAPTER 4 CORP.
2021 08 16 35

528241 LS the brand B.V.
2021 08 17 25

521512 SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 09 14 1, 2, 17, 19

527716 TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2021 09 20 16, 41

528183 SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG
2021 09 21 5
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