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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Urzędu Patentowego
znaki towarowe
Warszawa, dnia 30 maja 2022 r.

Nr ZT22

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
505482
(220) 2019 10 11
CASINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CASINO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji importowo-eksportowej, agencji reklamowych, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, badania
opinii publicznej, dekoracja wystaw sklepowych, prezentowanie i oferowanie w mediach produktów dla detalicznego
handlu, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi impresariów w działalności artystycznej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w punktach
informacji konsumenckiej, administrowanie hotelami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, marketing,
pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, agencje
public relations, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, telewizyjnej, radiowej i prasowej, organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 41 prowadzenie usług w zakresie: doradztwo
zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja,
fotoreportaże, organizowanie konkursów piękności, montaż
taśm wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo, filmowanie, organizowanie balów, organizacja pokazów mody
w celach rozrywkowych, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, organizowanie prowadzenia koncertów,
prowadzenie zajęć fitness, usługi reporterskie, usługi studia
nagrań i filmowych.
(210) 520282
(220) 2020 11 03
(731) WÓJCIK JUSTYNA, Chrzanów
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 29.01.02, 05.05.20, 24.17.25, 02.09.01, 24.17.25
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki
do nich, pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje, przyrządy do mierzenia
czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, biżuteria,
wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie
[biżuteria], 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 25 części odzieży, obuwia
i nakryć głowy, nakrycia głowy, odzież, obuwie, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły
tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki [nie biżuteria ani
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków].
526157
(220) 2021 03 16
TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) FAT TRANSPORTER
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 Artykuły
sportowe i gimnastyczne.

(210)
(731)

527278
(220) 2021 04 09
UROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UROPLUS
(510), (511) 5 Dodatki odżywcze do celów leczniczych,
Pigułki do celów farmaceutycznych, Tabletki do celów
farmaceutycznych, Preparaty witaminowe, Suplementy
diety w postaci włókien roślin jadalnych stanowiących
dodatek do osłonek, tabletek i kapsułek preparatu z przeznaczeniem wspomagania w zakażeniach układu moczowego i kamicy nerek oraz składnik w postaci włókien liści
borówki, korzenia lubczyka, rumianku, owoców żurawiny
i liści rozmarynu, Zioła lecznicze, Wywary do celów farmaceutycznych, Suplementy mineralne do żywności, Leki dla
ludzi, Uśmierzające środki, Preparaty chemiczne do celów
farmaceutycznych, Preparaty chemiczne do celów medycznych.
(210)
(731)

528953
(220) 2021 05 17
CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

Nr ZT22/2022
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(540) Centralny Port Komunikacyjny
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi
konserwacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu
lotniczego, Serwisowanie urządzeń lotniczych, Serwisowanie
statków powietrznych, Serwisowanie wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach serwisowych w branży lotniczej, Usługi naprawcze urządzeń lotniczych, Usługi naprawcze
statków powietrznych, Usługi naprawcze wyposażenia lotnisk,
Dostarczanie informacji o usługach naprawczych w branży lotniczej, Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące transportu
kolejowego, Serwisowanie urządzeń kolejowych, Serwisowanie
pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Serwisowanie wyposażenia dworców i stacji kolejowych,
Dostarczanie informacji o usługach serwisowych w branży kolejowej, Usługi naprawcze urządzeń kolejowych, Usługi naprawcze pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Usługi naprawcze wyposażenia węzłów, dworców i stacji
kolejowych, Dostarczanie informacji o usługach naprawczych
w branży kolejowej, Usługi budowlane, Budowa infrastruktury
lotniczej, Budowa lotnisk, Zarządzanie projektami budowlanymi, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie
budowy instalacji dla lotnisk, Zarządzanie projektami na miejscu
inwestycji w zakresie budowy obiektów lotniskowych, Budowa
infrastruktury kolejowej, Budowa węzłów kolejowych, dworców
kolejowych i stacji kolejowych, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy infrastruktury kolejowej, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy
dworców i stacji kolejowych, Nadzór budowlany, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia projektów budowlanych,
Sprzątanie budynków, Sprzątanie lotnisk, Sprzątanie dworców
i stacji kolejowych, Czyszczenie, Czyszczenie budynków, Czyszczenie wnętrza budynków, Czyszczenie statków powietrznych,
Czyszczenie wnętrza statków powietrznych, Czyszczenie infrastruktury lotnisk, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie elementów infrastruktury lotniskowej, Czyszczenie elementów infrastruktury kolejowej, Czyszczenie pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Czyszczenie
wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów
kolejowych, Mycie, Mycie budynków, Mycie wnętrza budynków,
Mycie statków powietrznych, Mycie wnętrza statków powietrznych, Mycie pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Mycie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Instalacja, konserwacja
i naprawa pasów startowych na lotniskach, stanowisk samolotów, terminali pasażerskich, terminali cargo i wież kontroli ruchu
lotniczego, Instalacja, konserwacja i naprawa elementów infrastruktury kolejowej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport,
Transport lotniczy, Transport powietrzny bagażu, Transport powietrzny osób, Transport lotniczy towarów, Transport naziemny
związany z działalnością lotnisk, Organizowanie transportu powietrznego, Udzielanie informacji dotyczących transportu lotniczego, Transport kolejowy, Transport kolejowy bagażu, Transport kolejowy osób, Transport kolejowy towarów, Usługi kurierskie, Lotnicze usługi kurierskie, Kolejowe usługi kurierskie, Dostarczanie poczty, Usługi wynajmu związane z transportem
i magazynowaniem, Wypożyczanie środków transportu, Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi
lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczymi, Usługi transferów lotniskowych, Usługi związane z odprawą pasażerów
na lotniskach, Usługi odprawy lotniskowej pasażerów, Usługi
komunikacji wahadłowej dla pasażerów pomiędzy parkingami
lotniska a lotniskiem, Obsługa bagażowa na lotniskach, Obsługa
naziemna towarów na lotniskach, Usługi w zakresie parkowania
na lotniskach, Rezerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach,
Udostępnianie obiektów i sprzętu lotniskowego dla lotnictwa,
Usługi odprawiania bagażu na lotniskach [nie włączając kontroli
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bezpieczeństwa], Usługi w zakresie udzielania informacji lotniskowych na temat lotnictwa, Rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [ekskluzywnych stref] na lotniskach,
Usługi nawigacji lotniczej, Organizowanie biletów lotniczych,
biletów kolejowych i na inne środki transportu, Usługi związane
z biletami lotniczymi, Rezerwacja biletów lotniczych, Składowanie paliw lotniczych, Ładowanie frachtu lotniczego, Usługi priorytetowej odprawy lotniczej, Usługi kontroli ruchu lotniczego,
Usługi rezerwacji podróży lotniczych, Usługi agencji rezerwującej podróże lotnicze, Planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi, Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla osób podróżujących drogą lotniczą, Usługi w zakresie przechowywania
statków powietrznych, Parkowanie statków powietrznych, Usługi hangarowania statków powietrznych, Czarterowanie statków
powietrznych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem części do statków powietrznych, Wypożyczanie pojazdów i urządzeń do transportu drogą powietrzną, Wypożyczanie samochodów, Pośrednictwo w wypożyczaniu środków transportu,
Pośrednictwo w czarterowaniu statków powietrznych, Pośrednictwo w wynajmie statków powietrznych, Pośrednictwo
w wynajmie części do statków powietrznych, Pośrednictwo
w wypożyczaniu pojazdów i urządzeń do transportu drogą powietrzną, Pośrednictwo w wypożyczaniu samochodów, Rezerwowanie transportu powietrznego, Rezerwacja miejsc na transport powietrzny, Rezerwacja środków transportu, Rezerwacja
samochodów, Usługi organizowania wycieczek, Usługi organizowania podróży, Doradztwo w zakresie transportu lotniczego,
Udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem portów lotniczych świadczone na rzecz pasażerów i przewoźników lotniczych w postaci: usług wynajmowania wózków bagażowych,
pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej pasażerów, usługi:
przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów
dla uprzywilejowanych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów i użytkowników portów lotniczych, usługi wynajmu płyty
postojowej i parkowania samolotów w hangarach, usługi asysty
i konwojowania na terenie lotnisk oraz wynajmu urządzeń
ochrony osób, sprzętu i bagaży, usługi kontroli samolotów
przed lotami, Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych lotniska, Udostępnianie infrastruktury
lotniska przewoźnikom i użytkownikom statków powietrznych,
Udostępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania czynności obsługi naziemnej,
Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania statków powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni bagażu
wraz z taśmociągami, Udostępnianie pomostów pasażerskich,
Udostępnianie urządzeń do zasilania statków powietrznych
w energię elektryczną, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane z działalnością lotnisk, Usługi związane z liniami
kolejowymi, Usługi transferów kolejowych, Usługi związane
z odprawą pasażerów na dworcach i stacjach kolejowych, Obsługa bagażowa na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi
w zakresie parkowania przy dworcach i stacjach kolejowych,
Rezerwacja miejsc parkingowych przy dworcach i stacjach kolejowych, Usługi w zakresie udzielania informacji na kolei, Rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [ekskluzywnych stref] na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi związane
z biletami kolejowymi, Rezerwacja biletów kolejowych, Ładowanie frachtu kolejowego, Usługi kontroli ruchu kolejowego,
Usługi rezerwacji podróży koleją, Usługi agencji rezerwującej
podróże koleją, Planowanie i rezerwowanie podróży koleją,
Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy,
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miejsc do siedzenia i rezerwacji dla osób podróżujących koleją,
Czarterowanie pociągów, Wynajem taboru kolejowego, Pośrednictwo w czarterowaniu pociągów, Rezerwowanie transportu kolejowego, Rezerwacja miejsc na transport kolejowy,
Doradztwo w zakresie transportu kolejowego, Udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży
koleją za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane
z funkcjonowaniem dworców i stacji kolejowych świadczone
na rzecz pasażerów i przewoźników w postaci: usług wynajmowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi
bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów i użytkowników dworców
i stacji kolejowych, usługi asysty i konwojowania na terenie
dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie infrastruktury kolejowej przewoźnikom i użytkownikom taboru kolejowego, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane z działalnością kolei, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych
usług, 42 Planowanie i projektowanie obiektów budowlanych
i infrastruktury, Planowanie i projektowanie lotnisk i infrastruktury lotniczej, Planowanie i projektowanie dworców i stacji kolejowych oraz infrastruktury kolejowej, Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, Projektowanie architektoniczne,
Projektowanie budowlane, Projektowanie konstrukcyjne, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Restauracje, Bary, Punkty sprzedaży żywności i napojów,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), Usługi gastronomiczne na lotnisku,
Usługi gastronomiczne na dworcach i stacjach kolejowych,
Usługi gastronomiczne świadczone w pociągach, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności
i napojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi biur zakwaterowania, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja
zakwaterowania hotelowego, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
533224
(220) 2021 07 30
OŚRODEK SZKOLENIOWO-DYDAKTYCZNY OPERATOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zbuczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPERATOR
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 09.07.21, 27.05.01
(510), (511) 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
Usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów szko-
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leniowych, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, Usługi trenerskie, Usługi w zakresie opracowania
graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
533467
(220) 2021 09 01
TOHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOHI

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.13.01
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Błonnik pokarmowy, Korzenie lecznicze, Preparaty lecznicze na porost
włosów, Preparaty witaminowe, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Suplementy diety o działaniu
kosmetycznym, Suplementy diety zawierające alginiany,
Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające enzymy,
Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy
diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające propolis,
Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy
diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tabletki wspomagające opalanie.
534547
(220) 2021 09 28
JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa;
JURKIEWICZ MATEUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GBS PYSZNY FEST !
(510), (511) 30 Kawa wszelkiego rodzaju, kawa z dodatkami,
substytuty kawy, herbata wszelkiego rodzaju, herbata z dodatkami, herbata z żeńszeniem, substytuty herbaty, kakao,
czekolada, wyroby piekarnicze, ciasta, wyroby cukiernicze,
słodycze z dodatkiem lub bez dodatku kakao i czekolady, batony, cukierki, orzeszki, rodzynki, popcorn, przekąski na bazie
zbóż, przekąski na bazie ryżu, muesli, płatki zbożowe, wysokoproteinowe batony zbożowe, dania gotowe na bazie ryżu,
dania gotowe na bazie makaronu, dania gotowe na bazie
przetworzonych ziaren zbóż, lody, przyprawy, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata
mrożona, czekolada pitna, jogurt mrożony (lody spożywcze),
napoje na bazie kakao, dodatki smakowe do napojów inne
niż olejki eteryczne, guma do żucia, musy deserowe, pasty
do smarowania z czekoladą, z orzechami lub bez orzechów,
zioła do celów spożywczych, 32 Piwo, ale, piwo słodowe,
piwo bezalkoholowe, drinki na bazie piwa, cydr bezalkoholowy, aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe,
energetyzujące napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne,
napoje dla sportowców wzbogacone proteinami, napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące
zawierające kofeinę, napoje witaminizowane, napoje na bazie owoców, napoje na bazie warzyw, soki, soki owocowe,
soki warzywne, sorbety, lemoniady, napoje orzeźwiające,
napoje serwatkowe, napoje gazowane, toniki, napoje typu
smoothie, napoje o smaku kawy, napoje o smaku herbaty,
wody, wody aromatyzowane, wody gazowane, wody sodowe, wody stołowe, wody mineralne, wody źródlane, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów,
(210)
(731)
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syropy do napojów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, także za pomocą globalnych sieci komputerowych
i telekomunikacyjnych oraz usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne i informacyjne w zakresie artykułów takich,
jak: kawy wszelkiego rodzaju, kawy z dodatkami, substytuty kawy, herbaty wszelkiego rodzaju, herbaty z dodatkami,
herbaty z żeńszeniem, substytuty herbaty, kakao, czekolada,
wyroby piekarnicze, ciasta, wyroby cukiernicze, słodycze
z dodatkiem lub bez dodatku kakao i czekolady, batony, cukierki, orzeszki, rodzynki, popcorn, przekąski na bazie zbóż,
przekąski na bazie ryżu, dania gotowe na bazie makaronu,
dania gotowe na bazie przetworzonych ziaren zbóż, lody,
przyprawy, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty,
kawa mrożona, herbata mrożona, czekolada pitna, jogurt
mrożony (lody spożywcze), napoje na bazie kakao, dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, guma
do żucia, musy deserowe, pasty do smarowania z czekoladą, z orzechami lub bez orzechów, zioła do celów spożywczych, piwo, ale, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, drinki
na bazie piwa, cydr bezalkoholowy, aperitify bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców wzbogacone proteinami, napoje dla sportowców
zawierające elektrolity, napoje energetyzujące zawierające
kofeinę, napoje witaminizowane, napoje na bazie owoców,
napoje na bazie warzyw, soki, soki owocowe, soki warzywne,
sorbety, lemoniady, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje gazowane, toniki, napoje typu smoothie, napoje
o smaku kawy, napoje o smaku herbaty, wody, wody aromatyzowane, wody gazowane, wody sodowe, wody stołowe,
wody mineralne, wody źródlane, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów.
(551) wspólne prawo ochronne
534925
(220) 2021 10 05
MMOBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) przechowaj.pl
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 24.17.01, 24.17.02,
26.01.01, 26.01.04, 26.01.16
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów, Oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami
reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią
i komunikacją elektroniczną, analizami danych włączając
analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników,
Urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, Programy komputerowe,
Oprogramowanie komputerowe, Nagrania audio i lub wideo,
Oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy
do użytku w połączeniu z Internetem, Publikacje elektroniczne, 35 Reklama, Skomputeryzowane gromadzenie indeksów
klientów oraz sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, Dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej oraz kompilacja, zarządza-
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nie i systematyzacja danych (związanych z działalnością gospodarczą lub innych), Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych,
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Usługi marketingu
za pomocą poczty elektronicznej, Usługi marketingu w sieci,
Usługi zarządzania działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością handlową, Usługi badania rynku, Usługi
reklamowe i marketingowe, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i promocyjnych, Reklamowanie usług innych
dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie
i porównanie usług tych dostawców, Zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, Usługi w zakresie porównywania cen, Dostarczenie
informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu
elektronicznego, Usługi w zakresie wyszukiwania danych,
Usługi reklamowe i promocyjne, Przetwarzanie danych, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, 38 Telekomunikacja, Zapewnianie dostępu
do stron internetowych i baz danych, Usługi przesyłania
danych (włączając usługi poczty elektronicznej), Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Usługi
komunikacji za pomocą głosu, danych, dźwięku i obrazu,
Usługi komunikacji multimedialnej, Transmisja, udostępnianie i wyświetlanie informacji do celów biznesowych lub domowych z komputerowego banku danych, Udostępnianie
forów i portali, Zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych baz danych, Usługi komunikacyjne
umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą środków
elektronicznych, 42 Usługi projektowania (włączając projektowanie stron internetowych), Tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], Udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa (SaaS), Wypożyczanie komputerów,
Instalacje i konserwacja oprogramowania komputerowego,
Utrzymywanie stron internetowych, Udostępnianie miejsca
na serwerach dla stron internetowych osób trzecich, Przechowywanie danych elektronicznych.
534976
(220) 2021 10 07
EL-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEGA CENNIK

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.04,
26.04.07, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie reklamy osób
trzecich, Organizowanie kampanii reklamowych, Usługi marketingowe i menadżerskie, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, Negocjowanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Pomoc w zakresie
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie administracji
biurowej, usługi sekretarskie i biurowe dla osób trzecich, Badania i analizy marketingowe, Kompilacja i systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie
danych w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, Systematyzacja danych, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Kompilacja
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on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych
przeszukiwanych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych.
534979
(220) 2021 10 06
MEDICAL EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m medical education oficyna wydawnicza
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.22,
01.07.06, 01.07.12, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 16 Dzienniki, Czasopisma [periodyki], Prospekty, Książki, Plakaty reklamowe, Kalendarze, 35 Usługi agencji
reklamowych z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych i internetowych,
Dystrybucja materiałów reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Organizacja wystaw, targów i konkursów
w celach reklamowych, Produkcja reklam, 41 Usługi wydawnicze, Usługi produkcji filmów, Usługi prezentacji audiowizualnych, Organizowanie seminariów, konkursów, konferencji
i kongresów, wystaw i targów edukacyjnych i/lub rozrywkowych, Usługi edukacyjne w zakresie różnych dziedzin medycyny, w tym edukacja korespondencyjna, Informacja o edukacji, rekreacji, Fotoreportaże, Publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, Publikowanie książek, w tym publikacja elektroniczna on-line, Elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w Internecie.
(210) 538628
(220) 2022 01 12
(731) PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SHEO
(510), (511) 9 Wydawnictwa, czasopisma, broszury i katalogi
elektroniczne, Wydawnictwa zarejestrowane na nośnikach
danych, Publikacje elektroniczne dostarczane on-line, z baz
danych lub z Internetu, Platformy oprogramowania komputerowego dla sieci społecznościowych, Oprogramowanie
komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych, Nagrania wideo do pobrania w postaci przewodników kreatywnych w zakresie reklamy w mediach społecznościowych, Oprogramowanie w postaci aplikacji obsługującej
sieci społecznościowe, Oprogramowanie do sieci społecznościowych, Oprogramowanie do badania opinii, Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom zamieszczanie pytań z opcjami odpowiedzi, Oprogramowanie umożliwiające
użytkownikom dołączenie do dyskusji i zamieszczanie komentarzy dotyczących badań opinii, pytań i odpowiedzi,
Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom dawanie
komplementów i pozytywnej informacji zwrotnej, Oprogramowanie do tworzenia społeczności online, zarządzania nią
i współdziałania z nią, Oprogramowanie do tworzenia, edytowania, ładowania, pobierania, uzyskiwania dostępu, przeglądania, zamieszczania, wyświetlania, oznaczania, umieszczania na blogu, transmisji strumieniowej, dodawania linków,
dodawania notatek, wyrażania sentymentu, komentowania,
umieszczania, transmisji i współdzielenia lub innego udostępniania mediów elektronicznych bądź informacji za po-
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średnictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
16 Papierowe publikacje, wydawnictwa, Katalogi branżowe,
albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, naklejki, Papier, tektura, Materiały introligatorskie, Fotografie, Materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, Okładki muzyczne, okładki, 35 Organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym do celów reklamowych z zastosowaniem reklamy
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, Organizacja i obsługa targów, aukcji, licytacji oraz wystaw w celach gospodarczych i/lub reklamowych, Usługi w zakresie zarządzania sprzedażą poprzez Internet, Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji
elektronicznych i drukowanych, Usługi klubów klienta dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi klubów kobiet dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, Usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca
reklamowego, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi produkcji
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, Publikowanie tekstów reklamowych, zarządzanie
w działalności handlowej, w tym doradztwo, Administrowanie działalności handlowej, Zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
Usługi kojarzenia współpracy pomiędzy jednostkami z sektora publicznego, prywatnego i uczelniami, Zbieranie potrzeb analityczno-badawczych i znajdowanie sposobów
ich wypełnienia (kojarzenie potrzebującego-wykonawcy-finansującego), prowadzenie wykazu informacji handlowych
w Internecie, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, prenumerata prasy, Oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, usługi sklepu internetowego, usługi domu towarowego i/lub wysyłkowego, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, odzieżowej,
spożywczej, kosmetycznej, tytoniowej, alkoholowej, samochodowej, przemysłowej, usługi nagrywania, transkrypcji,
transformacji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, Usługi domu mediowego, którego zadaniem jest planowanie oraz zakup
kampanii reklamowych w mediach masowych, Zarządzanie
portalami internetowymi, Usługi doradztwa biznesowego
w dziedzinie współpracy online i współpracy technologicznej, Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, Usługi charytatywne, mianowicie organizowanie promocji programów oraz projektów prac na rzecz społeczności lokalnej, Usługi w zakresie tworzenia sieci kontaktów biznesowych online dostępne za pomocą aplikacji mobilnych
do pobrania, Udzielanie informacji w postaci baz danych
obejmujących informacje w dziedzinie tworzenia sieci kontaktów biznesowych, 36 Usługi w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele naukowe osobom prywatnym, organizacjom,
instytucjom lub firmom, Usługi w zakresie prowadzenia działalności, doradztwa, informowania finansowego, Organizacja
zbiórek środków finansowych oraz funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, Kluby inwestycyjne, Finansowanie organizacji non profit, Odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych dotyczących bankowości, Odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych dotyczących sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów finanso-
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wych na cele naukowe osobom prywatnym, organizacjom,
instytucjom lub firmom, 41 Usługi organizowania, obsługi,
produkcji i rozpowszechniania publicznych konkursów, plebiscytów, loterii, spektakli, widowisk, widowisk muzycznych,
festiwali, koncertów, kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, festiwali
filmowych, imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, wystaw kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie,
obsługa uroczystych gali, Prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, Rozrywka, Usługi wydawania nagrań dźwiękowych, filmów, nagrań wideo, audycji radiowych, reportaży, programów telewizyjnych, Usługi produkcji, montażu i rozpowszechniania
telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych
programów naukowych i rozrywkowych, Usługi dostarczania muzyki cyfrowej, filmów, wideo, obrazów graficznych
i audio (nie ściągalnych) z komputera, Internetu i/lub stron
internetowych, Publikowanie, edycja książek, magazynów
i innych tekstów, także on-line, Usługi księgarni, w tym elektronicznej, która dostarcza informacje elektroniczne (w tym
informacje archiwalne) w formie tekstu, informacji audio
i/lub wideo, Publikacja i wydawanie informacji o edukacji,
imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online, usługi dostarczania
on-line publikacji elektronicznych (nie ściągalnych), Usługi
dostarczania informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online, usługi agencji rezerwacji miejsc na wydarzenia
artystyczne, kulturalne, spektakle, koncerty, filmy, Usługi studia nagrań, Usługi w zakresie fotografii, usługi reporterskie,
Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, audio, video, dysków,
gier interaktywnych, Produkcja i świadczenie usług medialnych w zakresie organizacji konkursów, plebiscytów, koncertów, loterii, festiwali muzycznych i filmowych, widowisk,
spektakli, przeglądów, pokazów, występów rozrywkowych
i innych imprez rozrywkowych, nagrywanie, ewidencja, przekazywanie, zachowywanie, przetwarzanie i/lub odtwarzanie
wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sygnałów i danych,
zwłaszcza w formie cyfrowej, Udostępnianie informacji
o rozrywce, edukacji, kulturze i sporcie, Udzielanie wsparcia
edukacyjnego, społecznego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym inicjatywom oraz wydarzeniom, w tym także działania
na rzecz zwiększenia zasięgu wybranych, udanych inicjatyw,
Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Przygotowywanie
i produkcja programów telewizyjnych, Agencje zajmujące się
rezerwacją w zakresie rozrywki, Wypożyczanie i leasing filmów (taśm filmowych), Odpłatne udostępnianie serwisów
informacyjnych lub baz danych dotyczących edukacji lub
rozrywki, 42 Usługi techniczne związane z odpłatnym udostępnianiem serwisów informacyjnych lub baz danych, Odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych dotyczących technologii informacyjnej lub systemów
informacyjnych, Badania w dziedzinie mediów społecznościowych, Ekspertyzy i badania w dziedzinie środków komunikacji publicznej, multimedialnej, Administrowanie portalami internetowymi, forum internetowym, Udostępnianie (wynajmowanie) zasobów krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, Zarządzanie portalami internetowymi, 43 Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Usługi klubów
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi prywatnego klubu picia, 45 Usługi serwisów społecznościowych
online, Zarządzanie własnością przemysłową, Zarządzanie
własnością intelektualną, Usługi prawne z zakresu zarządza-
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nia prawami licencyjnym, Usługi prawne w zakresie wykonywania, zarządzanie i ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, wzornictwa przemysłowego, oprogramowania komputerowego i materiałów drukowanych, Licencjonowanie
programów komputerowych [usługi prawne], Usługi prawne, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony
dóbr materialnych i osób, Usługi tworzenia sieci kontaktów
społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], Udzielanie informacji w postaci baz danych
obejmujących informacje w dziedzinie tworzenia sieci kontaktów społecznych online, Usługi w zakresie potwierdzania
tożsamości użytkowników, Internetowe usługi w zakresie
wprowadzania do towarzystwa i tworzenia sieci kontaktów
towarzyskich, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych usług, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit.
(210)
(731)
(540)
(540)

538630
(220) 2022 01 12
PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ShEO AWARDS

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 9 Wydawnictwa, czasopisma, broszury i katalogi
elektroniczne, Wydawnictwa zarejestrowane na nośnikach
danych, Publikacje elektroniczne dostarczane on-line, z baz
danych lub z Internetu, Platformy oprogramowania komputerowego dla sieci społecznościowych, Oprogramowanie
komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych, Nagrania wideo do pobrania w postaci przewodników kreatywnych w zakresie reklamy w mediach społecznościowych, Oprogramowanie w postaci aplikacji obsługującej
sieci społecznościowe, Oprogramowanie do sieci społecznościowych, Oprogramowanie do badania opinii, Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom zamieszczanie pytań z opcjami odpowiedzi, Oprogramowanie umożliwiające
użytkownikom dołączenie do dyskusji i zamieszczanie komentarzy dotyczących badań opinii, pytań i odpowiedzi,
Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom dawanie
komplementów i pozytywnej informacji zwrotnej, Oprogramowanie do tworzenia społeczności online, zarządzania nią
i współdziałania z nią, Oprogramowanie do tworzenia, edytowania, ładowania, pobierania, uzyskiwania dostępu, przeglądania, zamieszczania, wyświetlania, oznaczania, umieszczania na blogu, transmisji strumieniowej, dodawania linków,
dodawania notatek, wyrażania sentymentu, komentowania,
umieszczania, transmisji i współdzielenia lub innego udostępniania mediów elektronicznych bądź informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
16 Papierowe publikacje, wydawnictwa, Katalogi branżowe,
albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, naklejki, Papier, tektura, Materiały introligatorskie, Fotografie, Materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, Okładki muzyczne, okładki, 35 Organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym do celów reklamowych z zastosowaniem reklamy
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
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nośników informacji, Organizacja i obsługa targów, aukcji, licytacji oraz wystaw w celach gospodarczych i/lub reklamowych, Usługi w zakresie zarządzania sprzedażą poprzez Internet, Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji
elektronicznych i drukowanych, Usługi klubów klienta dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi klubów kobiet dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, Usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca
reklamowego, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi produkcji
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, Publikowanie tekstów reklamowych, zarządzanie
w działalności handlowej, w tym doradztwo, Administrowanie działalności handlowej, Zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
Usługi kojarzenia współpracy pomiędzy jednostkami z sektora publicznego, prywatnego i uczelniami, Zbieranie potrzeb analityczno-badawczych i znajdowanie sposobów
ich wypełnienia (kojarzenie potrzebującego-wykonawcy-finansującego), prowadzenie wykazu informacji handlowych
w Internecie, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, prenumerata prasy, Oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, usługi sklepu internetowego, usługi domu towarowego i/lub wysyłkowego, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, odzieżowej,
spożywczej, kosmetycznej, tytoniowej, alkoholowej, samochodowej, przemysłowej, usługi nagrywania, transkrypcji,
transformacji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, Usługi domu mediowego, którego zadaniem jest planowanie oraz zakup
kampanii reklamowych w mediach masowych, Zarządzanie
portalami internetowymi, Usługi doradztwa biznesowego
w dziedzinie współpracy online i współpracy technologicznej, Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, Usługi charytatywne, mianowicie organizowanie promocji programów oraz projektów prac na rzecz społeczności lokalnej, Usługi w zakresie tworzenia sieci kontaktów biznesowych online dostępne za pomocą aplikacji mobilnych
do pobrania, Udzielanie informacji w postaci baz danych
obejmujących informacje w dziedzinie tworzenia sieci kontaktów biznesowych, 36 Usługi w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele naukowe osobom prywatnym, organizacjom,
instytucjom lub firmom, Usługi w zakresie prowadzenia działalności, doradztwa, informowania finansowego, Organizacja
zbiórek środków finansowych oraz funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, Kluby inwestycyjne, Finansowanie organizacji non profit, Odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych dotyczących bankowości, Odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych dotyczących sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele naukowe osobom prywatnym, organizacjom,
instytucjom lub firmom, 41 Usługi organizowania, obsługi,
produkcji i rozpowszechniania publicznych konkursów, plebiscytów, loterii, spektakli, widowisk, widowisk muzycznych,
festiwali, koncertów, kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, festiwali
filmowych, imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, wystaw kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie,
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obsługa uroczystych gali, Prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, Rozrywka, Usługi wydawania nagrań dźwiękowych, filmów, nagrań wideo, audycji radiowych, reportaży, programów telewizyjnych, Usługi produkcji, montażu i rozpowszechniania
telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych
programów naukowych i rozrywkowych, Usługi dostarczania muzyki cyfrowej, filmów, wideo, obrazów graficznych
i audio (nie ściągalnych) z komputera, Internetu i/lub stron
internetowych, Publikowanie, edycja książek, magazynów
i innych tekstów, także on-line, Usługi księgarni, w tym elektronicznej, która dostarcza informacje elektroniczne (w tym
informacje archiwalne) w formie tekstu, informacji audio
i/lub wideo, Publikacja i wydawanie informacji o edukacji,
imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online, usługi dostarczania
on-line publikacji elektronicznych (nie ściągalnych), Usługi
dostarczania informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online, usługi agencji rezerwacji miejsc na wydarzenia
artystyczne, kulturalne, spektakle, koncerty, filmy, Usługi studia nagrań, Usługi w zakresie fotografii, usługi reporterskie,
Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, audio, video, dysków,
gier interaktywnych, Produkcja i świadczenie usług medialnych w zakresie organizacji konkursów, plebiscytów, koncertów, loterii, festiwali muzycznych i filmowych, widowisk,
spektakli, przeglądów, pokazów, występów rozrywkowych
i innych imprez rozrywkowych, nagrywanie, ewidencja, przekazywanie, zachowywanie, przetwarzanie i/lub odtwarzanie
wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sygnałów i danych,
zwłaszcza w formie cyfrowej, Udostępnianie informacji
o rozrywce, edukacji, kulturze i sporcie, Udzielanie wsparcia
edukacyjnego, społecznego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym inicjatywom oraz wydarzeniom, w tym także działania
na rzecz zwiększenia zasięgu wybranych, udanych inicjatyw,
Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Przygotowywanie
i produkcja programów telewizyjnych, Agencje zajmujące się
rezerwacją w zakresie rozrywki, Wypożyczanie i leasing filmów (taśm filmowych), Odpłatne udostępnianie serwisów
informacyjnych lub baz danych dotyczących edukacji lub
rozrywki, 42 Usługi techniczne związane z odpłatnym udostępnianiem serwisów informacyjnych lub baz danych, Odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych dotyczących technologii informacyjnej lub systemów
informacyjnych, Badania w dziedzinie mediów społecznościowych, Ekspertyzy i badania w dziedzinie środków komunikacji publicznej, multimedialnej, Administrowanie portalami internetowymi, forum internetowym, Udostępnianie
(wynajmowanie) zasobów krajowych i międzynarodowych
serwerów sieci komputerowej, Zarządzanie portalami internetowymi, 43 Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Usługi klubów
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi prywatnego klubu picia, 45 Usługi serwisów społecznościowych
online, Zarządzanie własnością przemysłową, Zarządzanie
własnością intelektualną, Usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnym, Usługi prawne w zakresie wykonywania, zarządzanie i ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, wzornictwa przemysłowego, oprogramowania komputerowego i materiałów drukowanych, Licencjonowanie
programów komputerowych [usługi prawne], Usługi prawne, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony
dóbr materialnych i osób, Usługi tworzenia sieci kontaktów
społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], Udzielanie informacji w postaci baz danych
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obejmujących informacje w dziedzinie tworzenia sieci kontaktów społecznych online, Usługi w zakresie potwierdzania
tożsamości użytkowników, Internetowe usługi w zakresie
wprowadzania do towarzystwa i tworzenia sieci kontaktów
towarzyskich, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych usług, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit.
538712
(220) 2022 01 15
NANOBAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka
(540) (znak słowny)
(540) NANOBAUER
(510), (511) 1 Materiały syntetyczne do absorpcji oleju, Preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty antystatyczne inne niż do użytku domowego, Preparaty chemiczne
do wytwarzania barwników barwniki chemiczne do emalii
i szkła, Środki chemiczne do napowietrzania betonu preparaty zapobiegające tworzeniu się osadów, Preparaty chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, Preparaty
chemiczne do uzdatniania wody, Preparaty do uzdatniania
wody, Preparaty do zmiękczania wody, Woda destylowana,
Preparaty chemiczne nadające wodoodporność skórom,
Preparaty do wulkanizacji, Woski wybielające chemikalia,
Preparaty do wybielania jako środki odbarwiające do celów
przemysłowych, Żywice akrylowe w stanie surowym, Żywice
epoksydowe w stanie surowym, Żywice syntetyczne w stanie surowym, Żywice sztuczne w stanie surowym, Preparaty
chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, Plastizole plastyfikatory, Chemikalia do zapobiegania
pleśni i rdzy, Preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok
osadowych, Preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, Preparaty chemiczne dla przemysłu, Nawozy dla rolnictwa, Produkty chemiczne do renowacji
skóry, Środki chemiczne do impregnowania skóry, Środki
chemiczne nadające wodoodporność skórom, Preparaty
impregnujące spoiwa z wyjątkiem farb, Spoiwa (metalurgia), Spoiwa do betonu, Szkło wodne (krzemiany), Tworzywa
sztuczne w stanie surowym, Środki chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb, Dodatki chemiczne do środków
grzybobójczych, Dodatki chemiczne do środków owadobójczych, Substancje do usuwania tapet ściennych, Preparaty chemiczne do impregnowania materiałów tekstylnych,
Preparaty chemiczne do ożywiania kolorów tekstyliów, Preparaty chemiczne nadające wodoodporność tekstyliom,
Preparaty do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów,
Preparaty do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów,
Preparaty chemiczne do celów naukowych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Środki chemiczne
dla przemysłu, Środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, Chemikalia organiczne czyszczące, Środki
chemiczne do czyszczenia kominów, Detergenty stosowane
w procesach produkcyjnych, Detergenty używane w procesach produkcyjnych, Dodatki chemiczne do olejów, Dodatki chemiczne do paliw silnikowych, Preparaty chemiczne
do czyszczenia grzejników, Środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, Środki chemiczne do impregnacja skóry, Spoiwa impregnujące chemikalia z wyjątkiem farb,
Preparaty do usuwania kamienia kotłowego, Kleje jako materiały klejące do celów przemysłowych, Kleje do afiszów, Kleje
do celów przemysłowych, Kleje do obuwia, Kleje do płytek
ceramicznych, Kleje do tapet, Preparaty do klejenia, gruntowania, Preparaty chemiczne kondensacyjne, Środki do kon(210)
(731)
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serwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów, Środki do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb i olejów, Środki do konserwacji
cementu z wyjątkiem farb i olejów, Środki do konserwacji
ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, Preparaty do konserwacji
gumy i kauczuku, Preparaty do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów, Preparaty do konserwowania produktów
farmaceutycznych, Krzem (Si) krzemiany, Rozpuszczalniki
do lakierów, Płyny wzmacniające działanie materiałów ściernych, Preparaty konserwujące stosowane w murarstwie
z wyłączeniem farb i olejów, Chemikalia do odbarwiania olejów, Chemikalia do odbarwiania tłuszczów, Preparaty do odklejania, Środki do odklejania, Środki do odklejania jako środki
chemiczne do rozpuszczania skrobi, Preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, Tworzywa
sztuczne do absorpcji olei, Środki do usuwania olei, Preparaty do usuwania osadu inne niż stosowane w gospodarstwie
domowym, Preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej skór, Spoiwa (preparaty do impregnacji wodoodpornej -) z wyjątkiem farb, Środki chemiczne do impregnacji
skóry, Preparaty impregnujące w budownictwie, 2 Pigmenty
powłoki jako farby, Powłoki do krycia dachów (farby), Powłoki
zabezpieczające podwozie pojazdów, Powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, Preparaty do konserwacji drewna, Preparaty zabezpieczające do metali, Preparaty zabezpieczające przed rdzą, Bejce do skóry, Środki
antykorozyjne, Utrwalacze (lakiery), Żywice naturalne w stanie surowym, Barwniki, Bejce, Czernidła (barwinki lub farby),
Barwniki do drewna, Bejce do drewna, Oleje do konserwacji
drewna, Podkłady do drewna (malowanie lakierowanie), Emalie
(lakiery), Emalie do malowania, Farbki (barwniki lub farby), Farby, Farby bakteriobójcze, Farby gruntowe do drewna (bejce),
Farby podkładowe, Farby przeciw zanieczyszczeniom, Farby
stosowane w ceramice, Lakiery, Farby ognioodporne, 3 Antypoślizgowe płyny do podłóg, Antypoślizgowy wosk do podłóg, Preparaty antystatyczne do celów domowych, Preparaty
do czyszczenia, Preparaty do usuwania farby, Środki do usuwania lakierów, Preparaty do mycia, Preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, Pasty
do podłogi i mebli, Preparaty do zmywania, Pasty do podłóg, Płyny antypoślizgowe do podłóg, Wosk antypoślizgowy
do podłogi, Preparaty do polerowania, Środki do polerowania, Preparaty do prania, Preparaty do prania chemicznego,
Preparaty do usuwania rdzy, Środki do konserwacji skóry
(pasty), Preparaty do szorowania podłóg, Ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, Środki do szorowania, Wosk
antypoślizgowy do podłóg, Wosk do parkietów, Wosk do podłóg, Mydła, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty do odbarwiania, Preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, Preparaty
do udrażniania rur, Preparaty do usuwania kamienia kotłowego
do celów gospodarstwa domowego, Preparaty do wywabiania
plam, Preparaty do: czyszczenia, konserwacji skóry jako pasty,
mycia, pielęgnacji podłóg, prania, wywabiania plam, płukania,
nabłyszczania, polerowania, odbarwiania, usuwania kamienia
i osadów, usuwania wosku, usuwania matowych nalotów, usuwania rdzy, mydła, Pasty ścierne, Pasty do butów, Kosmetyki
samochodowe, Preparaty do czyszczenia i mycia pojazdów,
Detergenty, Esencje eteryczne, Olejki eteryczne, Olejki perfumeryjne, Szampony, Płyny do mycia szyb, Płyny do mycia powierzchni, Saszetki zapachowe do samochodów, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Mydła, Mydła w płynie,
Preparaty do odtłuszczania, Pasty do skór, Preparaty do polerowania, Wosk do polerowania karoserii samochodowych, Kremy
do polerowania, Środki do nadawania połysku, Papier ścierny,
Papier polerujący, Środki do usuwania rdzy, Preparaty do czyszczenia tworzyw sztucznych.
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538739
(220) 2022 01 13
BAHRUDINOV ALI, Otwock
(znak słowno-graficzny)
GUARDIAN FORCE

(531) 24.01.09, 03.01.09, 27.05.01
(510), (511) 18 Torby sportowe, Plecaki, 25 Odzież sportowa,
Odzież do sztuk walk, Odzież termiczna, Odzież damska typu
body, Odzież męska, Buty, Czapki, Bielizna, Kurtki, Dżinsy,
Rashguardy, 28 Rękawice bokserskie, Rękawice MMA, Worki
treningowe.
538964
(220) 2022 01 21
TYRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prodotto rispondente ai CAM CRITERIA AMBIENTALI
MINIMI tyron
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.02.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 Styropian - niemetalowy materiał budowlany
do izolacji cieplnej w budownictwie.
539288
(220) 2022 02 01
TATRAN GROUP S.R.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowy Sącz; TATRAN FRP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TATRAN think green reduce reuse recycle 3 R

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.09, 26.04.15,
26.04.18, 05.01.05, 05.03.16, 24.15.02
(510), (511) 17 Kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika,
Węże wykonane z kauczuku, Zawory wykonane z kauczuku,
Rury z kauczuku silikonowego, Osłony z kauczuku na rury,
Złączki z kauczuku do rur, Elastyczne rury wężowe z kauczuku, Termokurczliwe rury z kauczuku silikonowego, Giętkie
przewody rurowe wykonane z kauczuku, Osłony z kauczuku
syntetycznego na rury, Kołnierze z kauczuku do łączenia rur,
Tuleje identyfikacyjne z kauczuku do rur, Artykuły z kauczuku
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do łączenia rur, Elastyczne rury z kauczuku silikonowego
wzmocnionego materiałem, Elastyczne rury z kauczuku
wzmocnionego materiałem syntetycznym, Elastyczne węże
z kauczuku wzmocnionego materiałem syntetycznym, Zawory z kauczuku naturalnego lub z włókna wulkanizowanego, Artykuły z kauczuku do użytku w łączeniu rur, Artykuły
z kauczuku do użytku w uszczelnianiu rur, Niemetalowe elastyczne węże z kauczuku wzmocnionego tkaniną kordową,
Wodoszczelne kołnierze z kauczuku, Kauczuk do izolacji termicznej, Kauczuk do izolacji elektrycznej, Kurtyny bezpieczeństwa z kauczuku, Nieutwierdzony kauczuk syntetyczny
do użytku w produkcji, Formy z kauczuku do użytku w produkcji kamieni brukowych, Formy kauczukowe do użytku
w produkcji krawężników do ścieżek, Formy z kauczuku
do użytku w produkcji ozdobnego kamienia brukowego,
Przykrycia z kauczuku dla rolek, Osłony z kauczuku do ochrony elementów elektrycznych, Tuleje wzmacniające rury
[guma], Guma komórkowa o porach zamkniętych do uszczelniania połączeń, Guma spieniona o komórkach zamkniętych
do izolacji termicznej, Guma do izolacji dźwiękowej, Taśmy
tłumiące hałas [guma], Guma spieniona o komórkach zamkniętych do wygłuszania, Guma z odzysku połączona
z materiałem z tworzyw sztucznych, Guma lateksowa
do użycia w produkcji, Guma w postaci wytłaczanej do użytku w produkcji, Guma w postaci arkuszy do użytku w produkcji, Guma z odzysku połączona z materiałem z tworzyw
sztucznych, Guma do bieżnikowania opon, Guma używana
do bieżnikowania opon, Półwykończona guma w postaci
wyprofilowanej, Szczeliwo azbestowe, Szczeliwo azbestowe
do tłoków, Azbestowe wypełnienia do opakowań, Tkaniny
zmniejszające palność [azbest], Włókna azbestowe do izolacji, Materiały azbestowe do użytku jako izolacja przewodów,
Azbestowe kurtyny przeciwpożarowe, Azbestowe kurtyny
bezpieczeństwa, Azbestowe kurtyny zabezpieczające, Kurtyny (Azbestowe -) zabezpieczenie, Zabezpieczenie (Azbestowe kurtyny -), Kurtyny (zabezpieczenie) z azbestu, Substytuty azbestu nieprzetworzonego i półprzetworzonego, Podwaliny (azbestowe), Podeszwy azbestowe, Arkusze azbestowe, Filc azbestowy, Papier azbestowy, Tkaniny azbestowe,
Płyty azbestowe, Tektura azbestowa, Włókno azbestowe, Siatki azbestowe, Proszek azbestowy, Azbestowe (Podwaliny -),
Azbestowe (Podeszwy -), Azbestowe (Tkaniny -), Azbestowa
(Tektura -), Tkaniny zbrojone [azbest], Azbestowe płytki dachowe, Nieprzetworzony i półprzetworzony azbest, Liny
i sznurki azbestowe, Nietkane tkaniny wykonane z azbestu,
Nietkane tkaniny wykonane z włókien azbestowych, Azbest
do użytku w produkcji okładzin szczęk hamulca, Włókno
azbestowe, nie do użytku włókienniczego, Tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, Materiały
wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne,
rury giętkie niemetalowe, 19 Budowlane konstrukcje niemetalowe, Budowlane materiały niemetalowe, Stolarka otworowa z tworzyw sztucznych, 35 Usługi prowadzenia sklepu
i/lub hurtowni oraz usługi prowadzenia sprzedaży materiałów budowlano-remontowych, 37 Usługi napraw budowlanych, Usługi instalacyjne z zakresu budownictwa, Usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Usługi budowlano-montażowe
i instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, Usługi wykonywania instalacji: elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, Instalowanie wind, urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, alarmowych, przeciwpożarowych, Zakładanie instalacji i urządzeń
wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, wodnych,
centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
Instalowanie anten, wykonywanie instalacji alarmowych, instalacji przeciwpożarowych, instalowanie schodów rucho-
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mych, wykonywanie instalacji gazowych, prace instalacyjne
dotyczące inżynierii lądowej i sanitarnej, Instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja maszyn, Instalowanie pieców, usługi budowlane w szczególności przebudowa lub remont, usługi budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym
jednorodzinnych, wielorodzinnych, włączając wieżowce,
usługi budowlane związane ze wznoszeniem szpitali, szkół,
budynków przemysłowych, hoteli, sklepów, centrów handlowych, restauracji, budynków lotnisk, krytych obiektów sportowych, garaży, włączając podziemne, magazynów, budynków przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego,
Usługi budowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych, w tym budowa dróg, ulic, autostrad, chodników,
ścieżek dla pieszych i rowerzystów, roboty nawierzchniowe
na autostradach, ulicach, drogach, mostach, wiaduktach lub
w tunelach, roboty związane z budową pasów startowych
oraz płyt lotniskowych, budowa kolei podziemnych, przejść
podziemnych, mostów, wiaduktów, estakad drogowych, kładek dla pieszych, tuneli, Usługi budowlane związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, w tym budowa rurociągów i sieci rozdzielczych,
magistrali i linii wodociągowych, systemów irygacyjnych
(kanałów), zbiorników, sieci kanalizacyjnych włączając remonty, budowa oczyszczalni ścieków, stacji pomp, wiercenie
studni i ujęć wodnych, budowa linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, Usługi budowlane związane z budową pozostałych obiektów
inżynierii lądowej i wodnej, w tym budowa dróg wodnych,
portów morskich i rzecznych, zapór wodnych, wałów
ochronnych, rowów odwadniających, pogłębianie dróg
wodnych, budowa obiektów przemysłowych, sportowych,
Usługi rozbiórki i przygotowywania terenu pod budowę,
w tym burzenie budynków i pozostałych obiektów budowlanych, roboty ziemne, odwadnianie terenu, drenowanie terenów, wykopy i wiercenia próbne mające na celu badanie
mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych,
geologicznych i podobnych, Usługi w zakresie wykonywania
instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych oraz pozostałych instalacji budowlanych, w tym cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych, dźwigowych, schodów ruchomych,
drzwi automatycznych i obrotowych, anten, instalacji odgromowej, izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwstrząsowej, instalacji przeciwpożarowego systemu zraszającego, instalacji alarmowych i pozostałych instalacji elektrycznych,
Usługi w zakresie wykończeniowych robót budowlanych,
w tym tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, posadzkarstwo, tapetowanie, malowanie, szklenie, układanie płytek
podłogowych i ściennych ceramicznych, betonowych lub
kamiennych, układanie pokryć dywanowych i parkietów, cyklinowanie podłóg, zewnętrzne mycie budynków, Usługi
w zakresie specjalistycznych robót budowlanych, w tym wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, instalowanie rynien i rur spustowych, budowa fundamentów, zakładanie
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, dźwiękochłonnych, systemów oświetleniowych i systemów sygnalizacji dróg, szlaków kolejowych, portów lotniczych i wodnych
oraz związane z tym prace remontowe, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, w tym wbijanie pali, wiercenie
szybów, montaż elementów stalowych, wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia, wznoszenie kominów i pieców
przemysłowych, roboty podpowierzchniowe, budowa odkrytych basenów kąpielowych, Renowacja zabytków, Usługi
remontowe, Usługi stolarskie [naprawa konstrukcji drewnianych], 40 Obróbka materiałów z tworzyw sztucznych w celu
produkcji materiałów budowlano-remontowych, 42 Badania
oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie,
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Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Usługi w zakresie
doradztwa technicznego, organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, Usługi przedstawicielskie w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektury, w szczególności opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z:
projektowaniem budowlanym, projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 539319
(220) 2022 02 01
(731) GÓRNIAK EDYTA ANNA, Płońsk
(540) (znak słowny)
(540) AKADEMIA PRZEBUDZENIA
(510), (511) 9 Nagrania audio i wideo, Nagrania multimedialne, Nagrane płyty DVD, Pobieralne nagrania dźwiękowe,
Muzyczne nagrania dźwiękowe, Płyty [nagrania dźwiękowe],
Nagrane nośniki danych, Nośniki dźwięku, Muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 35 Usługi sprzedaży, w tym
w sklepie internetowym on-line, produktów spożywczych,
produktów ekologicznych, zdrowej żywności, kosmetyków,
produktów perfumeryjnych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów dekoracyjnych, dzieł sztuki, książek i publikacji w formie papierowej oraz na nośnikach elektronicznych,
muzyki, filmów i innych rodzajów elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach,
Usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań
zwiększających świadomość społeczną w zakresie rozwoju
osobistego, zdrowia, zdrowego trybu życia, produktów ekologicznych, zdrowej żywności, zasad zdrowego żywienia,
Promocja sprzedaży, Usługi public relations, Reklama, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne świadczone za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz sieci komputerowej,
Usługi w zakresie organizowania pokazów, wystaw, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych,
Zarządzanie klinikami zdrowia, Informacja handlowa, Informacja o powyższych usługach, w tym udostępniania za pośrednictwem Internetu, 41 Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju osobistego, Usługi w zakresie prowadzenia seminariów,
szkoleń, warsztatów, sesji, pokazów, zjazdów, konferencji,
kongresów, sympozjów, Nauczanie i prowadzenie warsztatów oraz pokazów w zakresie profilaktyki zdrowia, zdrowego
trybu życia, zdrowego odżywiania, żywności ekologicznej,
Trening medytacji, Nauczanie praktyk medytacyjnych, Szkolenia i pokazy w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi w zakresie
organizacji wystaw o charakterze rozrywkowym, kulturalnym lub edukacyjnym, Organizowanie ceremonii przyznawania nagród za osiągnięcia, Usługi klubów zdrowia, Usługi klubów fitness, Usługi w zakresie nauczania, kształcenia,
rozrywki, Usługi w zakresie sportu i kultury, Organizowanie
i prowadzenie konkursów edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i zawodowych, Usługi rekreacyjne, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, Publikacje elektroniczne on-line, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie i produkcja nagrań video, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych,
Informacja o wyżej wymienionych usługach, w tym również
za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne dotyczące
rekreacji, edukacji, wypoczynku, imprez, warsztatów, pokazów, Informacja o powyższych usługach, w tym udostępniania za pośrednictwem Internetu, 43 Usługi hotelowe, Usługi
hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi w zakresie
zakwaterowania, Udostępnianie miejsc noclegowych, Usługi prowadzenia hoteli, pensjonatów, domów turystycznych,
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Rezerwacja zakwaterowania, Udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, Udostępnianie pomieszczeń przeznaczonych
do medytacji, Udostępnianie obiektów, pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, Przygotowywanie posiłków i napojów z produktów
ekologicznych, Usługi prowadzenia: restauracji, kawiarni,
barów, cukierni, Usługi cateringowe, Przygotowywanie dań
(żywność, napoje) na zamówienie, Doradztwo kulinarne,
Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, Porady dotyczące przepisów kulinarnych, Informacja o powyższych usługach, w tym udostępniania za pośrednictwem Internetu,
44 Usługi klinik zdrowia, Usługi w zakresie medytacji, Porady
w zakresie dietetyki i zdrowego odżywiania, Profesjonalne
doradztwo w zakresie zdrowia, Usługi w zakresie profilaktyki
i ochrony zdrowia, Usługi opieki zdrowotnej ogólnej i specjalistycznej, Usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej i psychicznej, Ochrona zdrowia, Usługi SPA medycznych, Usługi
farm zdrowia, Usługi sanatoriów, Usługi w zakresie zabiegów
zdrowotnych, pielęgnacyjnych i rewitalizacyjnych, zabiegów
upiększających, Usługi masażu, w tym masaże relaksacyjne,
lecznicze, kosmetyczne, klasyczne, odchudzające, aromaterapeutyczne, masaże refleksoryczne, Usługi salonów piękności, Usługi gabinetów SPA, Usługi w zakresie pielęgnacji
urody świadczone przez uzdrowisko [SPA], Prowadzenie
poradnictwa w zakresie pielęgnacji ciała i urody oraz stosowania ekologicznych artykułów pielęgnacyjnych, Terapie relaksacyjne, Usługi w zakresie utrzymywania zdrowia
i urody, Usługi indywidualnego doboru suplementów diety,
Usługi konsultacji dietetycznych i doboru diety, Konsultacje i doradztwo w zakresie redukcji wagi, utrzymania wagi,
programów dietetycznych, zdrowego odżywiania i ćwiczeń
gimnastycznych, Wyżej wymienione usługi świadczone
również w ośrodkach SPA oraz farmach piękności, Udzielanie informacji zdrowotnej, Informacja o wyżej wymienionych
usługach, w tym również za pośrednictwem Internetu.
(210) 539320
(220) 2022 02 01
(731) GÓRNIAK EDYTA ANNA, Płońsk
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 05.05.21, 29.01.15
(510), (511) 9 Nagrania audio i wideo, Nagrania multimedialne, Nagrane płyty DVD, Pobieralne nagrania dźwiękowe,
Muzyczne nagrania dźwiękowe, Płyty [nagrania dźwiękowe],
Nagrane nośniki danych, Nośniki dźwięku, Muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 35 Usługi sprzedaży, w tym
w sklepie internetowym on-line, produktów spożywczych,
produktów ekologicznych, zdrowej żywności, kosmetyków,
produktów perfumeryjnych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów dekoracyjnych, dzieł sztuki, książek i publikacji w formie papierowej oraz na nośnikach elektronicznych,
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muzyki, filmów i innych rodzajów elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach,
Usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań
zwiększających świadomość społeczną w zakresie rozwoju
osobistego, zdrowia, zdrowego trybu życia, produktów ekologicznych, zdrowej żywności, zasad zdrowego żywienia,
Promocja sprzedaży, Usługi public relations, Reklama, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne świadczone za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz sieci komputerowej,
Usługi w zakresie organizowania pokazów, wystaw, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych,
Zarządzanie klinikami zdrowia, Informacja handlowa, Informacja o powyższych usługach, w tym udostępniania za pośrednictwem Internetu, 41 Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju osobistego, Usługi w zakresie prowadzenia seminariów,
szkoleń, warsztatów, sesji, pokazów, zjazdów, konferencji,
kongresów, sympozjów, Nauczanie i prowadzenie warsztatów oraz pokazów w zakresie profilaktyki zdrowia, zdrowego
trybu życia, zdrowego odżywiania, żywności ekologicznej,
Trening medytacji, Nauczanie praktyk medytacyjnych, Szkolenia i pokazy w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi w zakresie
organizacji wystaw o charakterze rozrywkowym, kulturalnym lub edukacyjnym, Organizowanie ceremonii przyznawania nagród za osiągnięcia, Usługi klubów zdrowia, Usługi klubów fitness, Usługi w zakresie nauczania, kształcenia,
rozrywki, Usługi w zakresie sportu i kultury, Organizowanie
i prowadzenie konkursów edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i zawodowych, Usługi rekreacyjne, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, Publikacje elektroniczne on-line, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie i produkcja nagrań video, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych,
Informacja o wyżej wymienionych usługach, w tym również
za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne dotyczące
rekreacji, edukacji, wypoczynku, imprez, warsztatów, pokazów, Informacja o powyższych usługach, w tym udostępniania za pośrednictwem Internetu, 43 Usługi hotelowe, Usługi
hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi w zakresie
zakwaterowania, Udostępnianie miejsc noclegowych, Usługi prowadzenia hoteli, pensjonatów, domów turystycznych,
Rezerwacja zakwaterowania, Udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, Udostępnianie pomieszczeń przeznaczonych
do medytacji, Udostępnianie obiektów, pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, Przygotowywanie posiłków i napojów z produktów
ekologicznych, Usługi prowadzenia: restauracji, kawiarni,
barów, cukierni, Usługi cateringowe, Przygotowywanie dań
(żywność, napoje) na zamówienie, Doradztwo kulinarne,
Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, Porady dotyczące przepisów kulinarnych, Informacja o powyższych usługach, w tym udostępniania za pośrednictwem Internetu,
44 Usługi klinik zdrowia, Usługi w zakresie medytacji, Porady
w zakresie dietetyki i zdrowego odżywiania, Profesjonalne
doradztwo w zakresie zdrowia, Usługi w zakresie profilaktyki
i ochrony zdrowia, Usługi opieki zdrowotnej ogólnej i specjalistycznej, Usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej i psychicznej, Ochrona zdrowia, Usługi SPA medycznych, Usługi
farm zdrowia, Usługi sanatoriów, Usługi w zakresie zabiegów
zdrowotnych, pielęgnacyjnych i rewitalizacyjnych, zabiegów
upiększających, Usługi masażu, w tym masaże relaksacyjne,
lecznicze, kosmetyczne, klasyczne, odchudzające, aromaterapeutyczne, masaże refleksoryczne, Usługi salonów piękności, Usługi gabinetów SPA, Usługi w zakresie pielęgnacji
urody świadczone przez uzdrowisko [SPA], Prowadzenie
poradnictwa w zakresie pielęgnacji ciała i urody oraz stosowania ekologicznych artykułów pielęgnacyjnych, Tera-
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pie relaksacyjne, Usługi w zakresie utrzymywania zdrowia
i urody, Usługi indywidualnego doboru suplementów diety,
Usługi konsultacji dietetycznych i doboru diety, Konsultacje i doradztwo w zakresie redukcji wagi, utrzymania wagi,
programów dietetycznych, zdrowego odżywiania i ćwiczeń
gimnastycznych, Wyżej wymienione usługi świadczone
również w ośrodkach SPA oraz farmach piękności, Udzielanie informacji zdrowotnej, Informacja o wyżej wymienionych
usługach, w tym również za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)
(540)
(540)

539321
(220) 2022 02 01
GÓRNIAK EDYTA ANNA, Płońsk
(znak słowno-graficzny)
AKADEMIA PRZEBUDZENIA EDYTA GÓRNIAK

(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Nagrania audio i wideo, Nagrania multimedialne, Nagrane płyty DVD, Pobieralne nagrania dźwiękowe,
Muzyczne nagrania dźwiękowe, Płyty [nagrania dźwiękowe],
Nagrane nośniki danych, Nośniki dźwięku, Muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 35 Usługi sprzedaży, w tym
w sklepie internetowym on-line, produktów spożywczych,
produktów ekologicznych, zdrowej żywności, kosmetyków,
produktów perfumeryjnych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów dekoracyjnych, dzieł sztuki, książek i publikacji w formie papierowej oraz na nośnikach elektronicznych,
muzyki, filmów i innych rodzajów elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach,
Usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań
zwiększających świadomość społeczną w zakresie rozwoju
osobistego, zdrowia, zdrowego trybu życia, produktów ekologicznych, zdrowej żywności, zasad zdrowego żywienia,
Promocja sprzedaży, Usługi public relations, Reklama, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne świadczone za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz sieci komputerowej,
Usługi w zakresie organizowania pokazów, wystaw, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych,
Zarządzanie klinikami zdrowia, Informacja handlowa, Informacja o powyższych usługach, w tym udostępniania za pośrednictwem Internetu, 41 Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju osobistego, Usługi w zakresie prowadzenia seminariów,
szkoleń, warsztatów, sesji, pokazów, zjazdów, konferencji,
kongresów, sympozjów, Nauczanie i prowadzenie warsztatów oraz pokazów w zakresie profilaktyki zdrowia, zdrowego
trybu życia, zdrowego odżywiania, żywności ekologicznej,
Trening medytacji, Nauczanie praktyk medytacyjnych, Szkolenia i pokazy w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi w zakresie
organizacji wystaw o charakterze rozrywkowym, kulturalnym lub edukacyjnym, Organizowanie ceremonii przyznawania nagród za osiągnięcia, Usługi klubów zdrowia, Usługi klubów fitness, Usługi w zakresie nauczania, kształcenia,
rozrywki, Usługi w zakresie sportu i kultury, Organizowanie
i prowadzenie konkursów edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i zawodowych, Usługi rekreacyjne, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Publikowanie tekstów innych
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niż reklamowe, Publikacje elektroniczne on-line, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie i produkcja nagrań video, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych,
Informacja o wyżej wymienionych usługach, w tym również
za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne dotyczące
rekreacji, edukacji, wypoczynku, imprez, warsztatów, pokazów, Informacja o powyższych usługach, w tym udostępniania za pośrednictwem Internetu, 43 Usługi hotelowe, Usługi
hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi w zakresie
zakwaterowania, Udostępnianie miejsc noclegowych, Usługi prowadzenia hoteli, pensjonatów, domów turystycznych,
Rezerwacja zakwaterowania, Udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, Udostępnianie pomieszczeń przeznaczonych
do medytacji, Udostępnianie obiektów, pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, Przygotowywanie posiłków i napojów z produktów
ekologicznych, Usługi prowadzenia: restauracji, kawiarni,
barów, cukierni, Usługi cateringowe, Przygotowywanie dań
(żywność, napoje) na zamówienie, Doradztwo kulinarne,
Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, Porady dotyczące przepisów kulinarnych, Informacja o powyższych usługach, w tym udostępniania za pośrednictwem Internetu,
44 Usługi klinik zdrowia, Usługi w zakresie medytacji, Porady
w zakresie dietetyki i zdrowego odżywiania, Profesjonalne
doradztwo w zakresie zdrowia, Usługi w zakresie profilaktyki
i ochrony zdrowia, Usługi opieki zdrowotnej ogólnej i specjalistycznej, Usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej i psychicznej, Ochrona zdrowia, Usługi SPA medycznych, Usługi
farm zdrowia, Usługi sanatoriów, Usługi w zakresie zabiegów
zdrowotnych, pielęgnacyjnych i rewitalizacyjnych, zabiegów
upiększających, Usługi masażu, w tym masaże relaksacyjne,
lecznicze, kosmetyczne, klasyczne, odchudzające, aromaterapeutyczne, masaże refleksoryczne, Usługi salonów piękności, Usługi gabinetów SPA, Usługi w zakresie pielęgnacji
urody świadczone przez uzdrowisko [SPA], Prowadzenie
poradnictwa w zakresie pielęgnacji ciała i urody oraz stosowania ekologicznych artykułów pielęgnacyjnych, Terapie relaksacyjne, Usługi w zakresie utrzymywania zdrowia
i urody, Usługi indywidualnego doboru suplementów diety,
Usługi konsultacji dietetycznych i doboru diety, Konsultacje i doradztwo w zakresie redukcji wagi, utrzymania wagi,
programów dietetycznych, zdrowego odżywiania i ćwiczeń
gimnastycznych, Wyżej wymienione usługi świadczone
również w ośrodkach SPA oraz farmach piękności, Udzielanie informacji zdrowotnej, Informacja o wyżej wymienionych
usługach, w tym również za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)
(540)
(540)

539566
(220) 2022 02 07
GUMULIŃSKA EWA VILLA ANNA, Boleń
(znak słowno-graficzny)
BOTTIGLIERIA 1881

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Katalogi i menu potraw, Materiały drukowane, Serwetki papierowe, Etykiety z papieru, Torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych,
Pudełka kartonowe, Pudełka tekturowe, Pudełka z papieru,
Fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 33 Wino, Wino
winogronowe, Czerwone wino, Białe wino, 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej o restauracjach i barach, Rozpowszechnianie materiałów
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reklamowych o restauracjach, Prezentowanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez Internet, Organizacja
sprzedaży detalicznej i hurtowej dla osób trzecich, dotycząca wina, wina winogronowego, czerwonego wina i białego wina, Usługi importowo-eksportowe, 41 Organizacja
i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych,
Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów
edukacyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja szkoleń, Organizacja przyjęć, 43 Usługi gastronomiczne świadczone przez:
restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki,
pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, Przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, Usługi cateringowe, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady,
Udzielanie informacji dotyczących barów i restauracji, Usługi
degustacji win, dostarczanie napojów, 44 Uprawa winogron
do produkcji wina, Doradztwo w zakresie uprawy winorośli,
Usługi w zakresie uprawy winorośli.
540234
(220) 2022 02 23
MACTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) M-FIRE
(510), (511) 11 Lampy: elektryczne, oświetleniowe, luminescencyjne do oświetlenia, górnicze, bezpieczeństwa, Lampy
warsztatowe, Instalacje do oświetlenia, Uchwyty do lamp,
Uchwyty do latarek, Reflektory przeszukujące, Race oświetlające, Lampy bezpieczeństwa LED, Latarki, czołówki, szperacze, Najaśnice, Latarnie oświetleniowe.
(210)
(731)

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

540693
(220) 2022 03 07
SAM34 MAREK THEUS SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
Merkus ZNAMY SIĘ

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.06
(510), (511) 16 Wyroby z papieru, kartonu, tektury i podobnych materiałów celulozo pochodnych takie zwłaszcza jak:
adresarki, akwaforty dla grafiki, akwarele jako grafiki do powielania, akwarele jako obrazy w malarstwie, albumy, almanachy, Aparatura i urządzenia do introligatorstwa jako sprzęt
biurowy, Aparaty do wykonywania winiet z masy papierowej, Aparaty i maszyny do powielania, Aparaty ręczne
do etykietowania, Arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, Arkusze z wiskozy do zawijania i pakowania, Artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, Artykuły papiernicze, Atlasy,
Atrament, Kamień atramentowy, Zbiorniczki z atramentem,
Atramentowe wkłady, Atrament korektorski stosowany w heliografii, Bibuły, Bielizna stołowa papierowa, Bilety, Blankiety,
Bloczki do pisania, Bloczki do pisania notatek, Bloki do pisania konferencyjne i biurowe, Bloki do pisania ozdobne listo-
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we, Bloki rysunkowe jako materiały piśmienne, Bloki rysunkowe, Bloki techniczne, Błony z tworzyw sztucznych, Błony samoprzyczepne, Błony rozciągliwe do termo paletyzacji, Broszury, Chorągiewki i proporczyki papierowe reklamowe,
Chromolitografie, Chusteczki do demakijażu papierowe,
Chusteczki do nosa papierowe, Cyfry jak czcionki drukarskie,
Cyrkle kreślarskie, Czasopisma i periodyki, Czcionki jako cyfry
i litery, Czcionki drukarskie, Czcionki ze stali, Deski do rysowania, Deski kreślarskie, rysownice, Diagramy, Dozowniki taśmy
przylepnej jako artykuły biurowe, Drukarki przenośne jako
artykuły biurowe lub ręczne etykieciarki, Druki, Dzieła sztuki
litograficzne, Dzieła sztuki rytownicze, Dziurkacze jako artykuły biurowe, Ekierki, Emblematy papierowe, Pieczęcie papierowe, Etui na pióra, Etykiety nie z materiału tekstylnego,
Farba drukarska, Farby drukarskie korekcyjne stosowane
w heliografii, Filtry do kawy papierowe, Folia z tworzywa
sztucznego do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania
w transporcie, Formularze jako blankiety, Druki, Fotografie,
Fotograwiura, Gazety, Gilotynki do papieru jako artykuły biurowe, Glina do modelowania, Globusy ziemskie, Gluten jako
klej do papieru lub do użytku domowego, Grafiony, Grafity
do ołówków, Gumki do ścierania, Gumki do ścierania tablic
do pisania, Indeksy, Skorowidze, Kalendarze, Kalendarze
z kartkami do zdzierania, Kalka rysunkowa, Kalka techniczna,
Kalkomanie, Kałamarze, Kamienie litograficzne, Kartki z życzeniami okolicznościowe, karton, karty, karty indeksowe,
karty muzyczne z życzeniami, Karty pocztowe, Karty indeksowe, Karty muzyczne z życzeniami, Karty pocztowe, Karty
zawiadomienia jako artykuły piśmienne, Kasetki ozdobne
na papeterię jako artykuły biurowe, Kasetki na stemple, Pieczątki, Katalogi, Klajstry, Kleje mączne do papieru lub
do użytku domowego, Klamry i zaciski do papieru, Kleje
do materiałów papierniczych oraz innych materiałów piśmiennych lub do użytku domowego, Kusze do adresów,
Klisze drukarskie, Kokardy papierowe, Komiksy, Konfetti, Koperty jako artykuły piśmienne, Koperty na butelki z kartonu
lub papieru, Korektory, Płyny korekcyjne jako artykuły biurowe, Kosze na listy, Kreda do pisania, Kreda do znakowania,
Kreda krawiecka, Krzywiki, Książki, Kulki do piór kulkowych,
Lak do pieczętowania, Linijki, Litografie, Makiety architektoniczne, Obrazy oprawione lub nie oprawione, Mapy, Materiał
do powlekania wykonany ze skrobi lub krochmalu, Materiały
do introligatorstwa, Materiały do modelowania, Materiały
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Materiały do pieczętowania do użytku piśmiennego, Materiały drukowane, Materiały filtracyjne papierowe, Bibuła, Materiały fotograficzne,
Naklejki adresowe, Nalepki, Naklejki jako materiały piśmienne, Nawilżacze jako artykuły biurowe, Niszczarki dokumentów do użytku biurowego, Notatniki, Notesy, Obrusy papierowe, Obwoluty na luźne kartki, Obwoluty papierowe na dokumenty, Papier, Papier do elektrokardiografów, Papier
do kopiowania dla materiałów piśmiennych, Papier do maszyn rejestrujących, Papier do pakowania, Papier do pisania,
Papier do pisania listów, Papier do radiogramów, Papier filtracyjny, Papier higieniczny, Papier listowy, Papier mache, Papier
pakowy, Papier parafinowany, Papier pergaminowy, Papier
przebitkowy stosowany w materiałach piśmiennych, Papier
srebrny, Papier świecący, Papier toaletowy, Papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, Papier Xuan do chińskiego
malarstwa i kaligrafii, Papier z miazgi drzewnej, Papiernicza
miazga, Pastele jako kredki, Pędzle, Pędzle dla malarzy, Pielucho-majtki niemowlęce z papieru lub celulozy jednorazowe,
Pinezki, Pióra, Pióra jako artykuły biurowe, Pióra wieczne, Pióra ze stali, Pióra do rysowania, Piórniki, Plakaty, Plansze, Plany,
Podręczniki jako książki, Prospekty, Publikacje, Pudełka kartonowe lub papierowe, Rejestry, Księgi główne jako książki, Re-
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pertuary, Rozkłady jazdy, Ręczniki papierowe, Rolety papierowe, Rolki do taśm barwiących, Segregatory jako artykuły
biurowe, Serwetki stołowe papierowe, Serwetki toaletowe
papierowe, Skoroszyty na dokumenty, Spinacze biurowe,
Wydruki programów komputerowych, Zeszyty, Znaczki
pocztowe, Zszywacze jako artykuły biurowe, Zszywki biurowe, Żetony kontrolne, 35 Usługi administrowania w działalności handlowej innej, niż hotelowa, Usługi agencji eksportu
i importu towarów i usług, Usługi agencji informacji handlowej, Usługi agencji reklamowej, Usługi analizy kosztów, Usługi aukcji publicznych, Usługowe badania i poszukiwania
w działalności gospodarczej, Usługi badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi biura pośrednictwa pracy, Usługi dekorowania wystawi sklepowych, Usługi doboru personelu za pomocą metod psychotechnicznych, Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo
w sprawach zarządzania personelem, Usługi dystrybucji
materiałów reklamowych, w tym próbek, druków, prospektów, broszur, Usługi ekspertyz w zakresie działalności gospodarczej, Usługi fotokopiowania, Usługowa informacja o działalności gospodarczej, Usługi informacji statystycznej, Usługi
komputerowego zarządzanie plikami, Usługi wynajmu manekinów do celów reklamowych i promowania sprzedaży,
Usługi marketingu, Usługowa obróbka tekstów, Usługi organizowania targów w celach handlowych lub reklamowych,
Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Usługi pokazu towarów, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Pośrednictwo pracy, Usługi powielania dokumentów, Usługi pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, Pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, Usługi prognoz ekonomicznych, Usługi promocji sprzedaży, Usługi prowadzenia ksiąg, Usługi przetwarzania danych i zarządzanie nimi, Usługi przygotowania listy
płac, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Usługi publikowania tekstów reklamowych, Usługi rachunkowości, Usługowa reklama, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy korespondencyjne, Reklamy prasowe, Reklamy
radiowe, Reklamy telewizyjne, Usługowa rekrutacja personelu, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów
druków, próbek, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi dystrybucji próbek, Usługi służb informacyjnych, Usługowe sondaże opinii, Usługi sortowania danych
w bazach komputerowych, Usługi sporządzania wyciągów
z kont, Usługowa systematyzacja danych dla i w komputerowych bazach danych, Usługi telefonicznego udzielania informacji dla nieobecnych abonentów, Usługi uaktualniania materiałów reklamowych, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi prenumeraty i dostarczania czasopism, Usługi sekretarskie, Usługi w zakresie maszynopisania komputerowego, Usługi w zakresie przeglądu
prasy, Usługi w zakresie stenografii, Usługi w zakresie zaopatrzenia osób trzecich poprzez zakupy produktów, usług dla
innych przedsiębiorstw, Usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, Usługi weryfikacji rachunków, Wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wypożyczanie fotokopiarek, Wypożyczanie maszyn i urządzeń dla
biura, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Usługi wyszukiwania
informacji w plikach Komputerowych, Wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, Usługi zarządzania w działalności handlowej, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Usługi zgrupowania na rzecz osób trzecich różnych towarów
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pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie,
hurtowni, sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie
internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
za pośrednictwem systemu tele zakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, Informacja o powyższych usługach, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza. Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem.
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi,
36 Usługi analizy kosztów, Usługi weryfikacji rachunków,
Usługi administrowania nieruchomościami, Usługi agencji
celnej, Usługi agencji kredytowej, Usługi agencji windykacji
wierzytelności, Usługi na rzecz innych przedsiębiorstw w zakresie analizy poprawności ich obrotów finansowych oraz
trafności podejmowanych zamierzeń inwestycyjnych i gospodarczych, Usługi doradztwa finansowego, Usługi doradztwa w prawach ubezpieczeniowych, Usługi dzierżawy ruchomości, Usługi ekspertyzy dla celów wzajemnego rozliczanie się podmiotów gospodarczych, oraz ekspertyzy podatkowe dla potrzeb podmiotów gospodarczych, Usługi
na rzecz osób trzecich polegające na udzielaniu gwarancji
w formie kaucji, Informacja o ubezpieczeniach, Usługi notowań giełdowych, Obsługa kart debetowych, Obsługa kart
kredytowych, Usługi organizacji zbiórek, Usługi organizowania funduszy na cele dobroczynne, Usługi szacowania i wyceny majątku nieruchomego, Usługi na rzecz osób trzecich
szacowania wartości materialnych i nie materialnych dla celów fiskalnych, Usługi sponsorowania finansowego, Wycena
antyków, Wycena biżuterii, Wycena dzieł sztuki, Wycena nieruchomości, Wycena w zakresie ubezpieczeń, Usługi zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, Informacja o powyższych
usługach, 37 Budowa, konserwacja i naprawy maszyn, urządzeń i sprzętu, Budowa pawilonów i sklepów targowych,
Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie maszyn, odzieży, okien, pojazdów, Deratyzacja, dezynfekcja, Eliminacja zakłóceń w instalacji elektrycznej, Instalowanie i naprawy alarmów przeciw
włamaniom, Instalowanie i naprawy urządzeń grzewczych,
Instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, Instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, Instalowanie i naprawy wind i podnośników, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawy
komputerów, Instalowanie, konserwacja oraz naprawy biurowych maszyn i urządzeń, Izolowanie budynków, Konserwacja mebli, Montaż rusztowań, Mycie pojazdów i maszyn beznapędowych, Mycie samochodów, Pranie tkanin, Usługi nadzoru budów lanego, Obsługa i naprawy samochodów, Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Rozbiórka budynków, Stacje obsługi samochodów, Usługi tankowania paliw, Układanie nawierzchni drogowych, Usługi budowlane, Usługi dekarskie, Usługi hydrauliczne, Usługi elektroinstalacyjne, Usługi budowy instalacji wodnych i kanalizacyjnych, Usługi budowy instalacji odgromowych, Usługi budowy i instalacji burzowych, Usługi budowy instalacji telekomunikacyjnych, Usługi uszczelniania budynków, Wynajem
budowlanego sprzętu, Wynajem buldożerów, Wynajem koparek, Wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, Wynajem
żurawi, Wulkanizacja zużytych opon pojazdów drogowych,
Informacja o powyższych usługach, 39 Transport, magazynowanie, składowanie, zbiórka, konfekcjonowanie i pakowa-
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nie, oraz rozpakowywanie towarów, Dostarczanie przesyłek,
dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, Dystrybucja energii innej niż prąd elektryczny, Dystrybucja gazet, dystrybucja korespondencji
i przesyłek, dystrybucja paczek, Dystrybucja prądu elektrycznego, Dystrybucja wody, Usługi frachtu, Holowanie, Informacja o możliwościach magazynowania, Informacja o możliwościach składowania, Informacja o transporcie, Usługowe magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, Maklerstwo transportowe, Usługowy pilotaż, Usługi
osób towarzyszących w czasie podróży, Pomoc drogowa
w przypadku awarii samochodu, Przeprowadzki, Rezerwacja
miejsc na podróż, Rezerwacja transportu, Rezerwowanie
miejsc na wycieczki, Transport przedmiotów wartościowych,
Usługi kurierskie, Usługi tranzytowe, Usługi w zakresie nawigacji, Usługi w zakresie ratownictwa, Usługi związane z parkowaniem samochodów, Usługi związane z logistyką przeprowadzek osób i podmiotów gospodarczych, Wynajmowanie garaży i magazynów, Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, Wynajmowanie powierzchni w salonach samochodowych, Wynajmowanie statków, Wynajmowanie wagonów,
Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Wypożyczanie
lodówek handlowych lub magazynowych, Wypożyczanie
pojazdów, Wypożyczanie samochodów, Informacja o powyższych usługach, 41 Nauczanie, kształcenie, organizacja
kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów
i szkoleń, warsztatów roboczych, targów, wystaw, Agencje
wynajmowania modeli do pozowania artystom, Chronometria na imprezach sportowych, Doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, Usługowa organizacja działalności sportowej i kulturalnej, Usługi foto reportażowe i video
reportażowe, Usługi informacji i dostępnych ofertach edukacyjnych, Kształcenie praktyczne kursy korespondencyjne
w tematyce zamawianej, Usługi wesołych miasteczek lunaparków, Usługi mi kro-wydawnictw niskonakładowych i bezdebitowych, Usługi montażu programów radiowych i telewizyjnych, Montaż taśm wideo, Usługi muzealnicze, Nauczanie korespondencyjne, Nauczanie religii i etyki, Obozy sportowe, obozy wakacyjne, Usługi organizowania rozrywki i zabawy, Obsługa gier innych niż hazardowe w systemie on-line
lub w sieci informatycznej, Obsługa pól golfowych, Obsługa
on-line publikacji elektronicznych wrażliwych (kodowanie
plików nieprzesyłalnych), Obsługa sal kinowych, Obsługa salonów gier, Obsługa urządzeń sportowych, Organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie
konkursów piękności, Organizowanie loterii, Usługi pisania
scenariuszy imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, Planowanie przebiegu przyjąć, Produkcja filmów, Produkcja filmów na taśmach wideo, Organizacja, reżyseria
i prowadzenie przedstawień teatralnych, Prowadzenie
przedszkoli, Publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Realizacja spektakli, Rezerwowanie miejsc na spektakle, Sporządzanie napisów dla kinematografii, Usługi prowadzenia pedagogicznych sprawdzianów wiedzy innych niż dla celów
konkursów i quizów, Studia filmowe, Studia nagrań, Prowadzenie szkoły z internatem, Telewizyjne programy rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka migowego, Tresura
zwierząt, Usługi artystów teatralnych, Usługi instruktorów
gimnastyki, Usługi klubowe, Usługi orkiestry w repertuarze
dedykowanym, Usługi reporterskie, Usługi związane z klubami zdrowia i poprawy kondycji, Usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, Usługi użytkowania sal kinowych i projekcyjnych video, Usługi mikrofilmowania i digita-
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lizowania zbiorów analogowych, Wynajmowanie kortów tenisowych, Wynajmowanie stadionów, Wypożyczanie aparatów, sprzętu, i oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub
do studiów telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji do spektakli, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie filmów dla kin, Wypożyczanie kamer video, Wypożyczanie kaset video, Wypożyczanie książek analogowych i audiobooków, Wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, Organizowanie i prowadzenie seansów tańca towarzyskiego w celach rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, Organizowanie, programowanie i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń typu „mama i dziecko”, Organizowanie, programowanie i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń
dla kobiet w ciąży, Organizowanie, programowanie i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń dla mężczyzn w podeszłym wieku typu słów mix, Informacja o powyższych usługach, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
dostarczania żywności i napojów, Usługi doradcze dotyczące żywności.
(210)
(731)
(540)
(540)

540695
(220) 2022 03 07
SAM34 MAREK THEUS SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
Merkus

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.06
(510), (511) 16 Wyroby z papieru, kartonu, tektury i podobnych materiałów celulozo pochodnych takie zwłaszcza jak:
adresarki, akwaforty dla grafiki, akwarele jako grafiki do powielania, akwarele jako obrazy w malarstwie, albumy, almanachy, Aparatura i urządzenia do introligatorstwa jako sprzęt
biurowy, Aparaty do wykonywania winiet z masy papierowej, Aparaty i maszyny do powielania, Aparaty ręczne
do etykietowania, Arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, Arkusze z wiskozy do zawijania i pakowania, Artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, Artykuły papiernicze, Atlasy, Atrament, Kamień atramentowy, Zbiorniczki z atramentem, Atramentowe wkłady, Atrament korektorski stosowany
w heliografii, Bibuły, Bielizna stołowa papierowa, Bilety, Blankiety, Bloczki do pisania, Bloczki do pisania notatek, Bloki
do pisania konferencyjne i biurowe, Bloki do pisania ozdobne listowe, Bloki rysunkowe jako materiały piśmienne, Bloki
rysunkowe, Bloki techniczne, Błony z tworzyw sztucznych,
Błony samoprzyczepne, Błony rozciągliwe do termo paletyzacji, Broszury, Chorągiewki i proporczyki papierowe reklamowe, Chromolitografie, Chusteczki do demakijażu papierowe, Chusteczki do nosa papierowe, Cyfry jak czcionki drukarskie, Cyrkle kreślarskie, Czasopisma i periodyki, Czcionki
jako cyfry i litery, Czcionki drukarskie, Czcionki ze stali, Deski
do rysowania, Deski kreślarskie, rysownice, Diagramy, Dozowniki taśmy przylepnej jako artykuły biurowe, Drukarki
przenośne jako artykuły biurowe lub ręczne etykieciarki,
Druki, Dzieła sztuki litograficzne, Dzieła sztuki rytownicze,
Dziurkacze jako artykuły biurowe, Ekierki, Emblematy papie-
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rowe, Pieczęcie papierowe, Etui na pióra, Etykiety nie z materiału tekstylnego, Farba drukarska, Farby drukarskie korekcyjne stosowane w heliografii, Filtry do kawy papierowe,
Folia z tworzywa sztucznego do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania
lub zabezpieczania w transporcie, Formularze jako blankiety, Druki, Fotografie, Fotograwiura, Gazety, Gilotynki do papieru jako artykuły biurowe, Glina do modelowania, Globusy ziemskie, Gluten jako klej do papieru lub do użytku domowego, Grafiony, Grafity do ołówków, Gumki do ścierania,
Gumki do ścierania tablic do pisania, Indeksy, Skorowidze,
Kalendarze, Kalendarze z kartkami do zdzierania, Kalka rysunkowa, Kalka techniczna, Kalkomanie, Kałamarze, Kamienie litograficzne, Kartki z życzeniami okolicznościowe, Karton, karty, karty indeksowe, karty muzyczne z życzeniami,
Karty pocztowe, Karty indeksowe, Karty muzyczne z życzeniami, Karty pocztowe, Karty zawiadomienia jako artykuły
piśmienne, Kasetki ozdobne na papeterię jako artykuły biurowe, Kasetki na stemple, Pieczątki, Katalogi, Klajstry, Kleje
mączne do papieru lub do użytku domowego, Klamry i zaciski do papieru, Kleje do materiałów papierniczych oraz innych materiałów piśmiennych lub do użytku domowego,
Kusze do adresów, Klisze drukarskie, Kokardy papierowe,
Komiksy, Konfetti, Koperty jako artykuły piśmienne, Koperty
na butelki z kartonu lub papieru, Korektory, Płyny korekcyjne
jako artykuły biurowe, Kosze na listy, Kreda do pisania, Kreda
do znakowania, Kreda krawiecka, Krzywiki, Książki, Kulki
do piór kulkowych, Lak do pieczętowania, Linijki, Litografie,
Makiety architektoniczne, Obrazy oprawione lub nie oprawione, Mapy, Materiał do powlekania wykonany ze skrobi
lub krochmalu, Materiały do introligatorstwa, Materiały
do modelowania, Materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, Materiały do pieczętowania do użytku piśmiennego,
Materiały drukowane, Materiały filtracyjne papierowe, Bibuła, Materiały fotograficzne, Naklejki adresowe, Nalepki, Naklejki jako materiały piśmienne, Nawilżacze jako artykuły
biurowe, Niszczarki dokumentów do użytku biurowego, Notatniki, Notesy, Obrusy papierowe, Obwoluty na luźne kartki,
Obwoluty papierowe na dokumenty, Papier, Papier do elektrokardiografów, Papier do kopiowania dla materiałów piśmiennych, Papier do maszyn rejestrujących, Papier do pakowania, Papier do pisania, Papier do pisania listów, Papier
do radiogramów, Papier filtracyjny, Papier higieniczny, Papier listowy, Papier mache, Papier pakowy, Papier parafinowany, Papier pergaminowy, Papier przebitkowy stosowany
w materiałach piśmiennych, Papier srebrny, Papier świecący,
Papier toaletowy, Papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, Papier Xuan do chińskiego malarstwa i kaligrafii, Papier
z miazgi drzewnej, Papiernicza miazga, Pastele jako kredki,
Pędzle, Pędzle dla malarzy, Pielucho-majtki niemowlęce
z papieru lub celulozy jednorazowe, Pinezki, Pióra, Pióra jako
artykuły biurowe, Pióra wieczne, Pióra ze stali, Pióra do rysowania, Piórniki, Plakaty, Plansze, Plany, Podręczniki jako książki, Prospekty, Publikacje, Pudełka kartonowe lub papierowe,
Rejestry, Księgi główne jako książki, Repertuary, Rozkłady
jazdy, Ręczniki papierowe, Rolety papierowe, Rolki do taśm
barwiących, Segregatory jako artykuły biurowe, Serwetki
stołowe papierowe, Serwetki toaletowe papierowe, Skoroszyty na dokumenty, Spinacze biurowe, Wydruki programów komputerowych, Zeszyty, Znaczki pocztowe, Zszywacze jako artykuły biurowe, Zszywki biurowe, Żetony kontrolne, 35 Usługi administrowania w działalności handlowej innej, niż hotelowa, Usługi agencji eksportu i importu towarów i usług, Usługi agencji informacji handlowej, Usługi
agencji reklamowej, Usługi analizy kosztów, Usługi aukcji
publicznych, Usługowe badania i poszukiwania w działalności gospodarczej, Usługi badania opinii publicznej, badania
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rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi biura pośrednictwa pracy, Usługi dekorowania wystawi
sklepowych, Usługi doboru personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, Doradztwo dotyczące organizowania
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej. Doradztwo w sprawach zarządzania personelem, Usługi dystrybucji materiałów reklamowych, w tym próbek, druków, prospektów, broszur, Usługi ekspertyz w zakresie działalności gospodarczej,
Usługi fotokopiowania, Usługowa informacja o działalności
gospodarczej, Usługi informacji statystycznej, Usługi komputerowego zarządzanie plikami, Usługi wynajmu manekinów do celów reklamowych i promowania sprzedaży, Usługi marketingu, Usługowa obróbka tekstów, Usługi organizowania targów w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Usługi pokazu towarów, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pośrednictwo pracy, Usługi powielania dokumentów, Usługi pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, Pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, Usługi prognoz ekonomicznych, Usługi promocji sprzedaży, Usługi prowadzenia ksiąg, Usługi przetwarzania danych i zarządzanie nimi, Usługi przygotowania listy
płac, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Usługi publikowania tekstów reklamowych, Usługi rachunkowości, Usługowa reklama, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy korespondencyjne, Reklamy prasowe, Reklamy
radiowe, Reklamy telewizyjne, Usługowa rekrutacja personelu, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów druków, próbek, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi dystrybucji próbek, Usługi służb informacyjnych, Usługowe sondaże opinii, Usługi sortowania
danych w bazach komputerowych, Usługi sporządzania
wyciągów z kont, Usługowa systematyzacja danych dla
i w komputerowych bazach danych, Usługi telefonicznego
udzielania informacji dla nieobecnych abonentów, Usługi
uaktualniania materiałów reklamowych, Usługi doradcze
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi
prenumeraty i dostarczania czasopism, Usługi sekretarskie,
Usługi w zakresie maszynopisania komputerowego, Usługi
w zakresie przeglądu prasy, Usługi w zakresie stenografii,
Usługi w zakresie zaopatrzenia osób trzecich poprzez zakupy produktów, usług dla innych przedsiębiorstw, Usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Usługi weryfikacji rachunków, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, Wypożyczanie fotokopiarek, Wypożyczanie maszyn i urządzeń dla biura, Wypożyczanie materiałów reklamowych. Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, Usługi wyszukiwania informacji w plikach Komputerowych, Wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, Usługi zarządzania w działalności handlowej, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Usługi zgrupowania
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w centrum
handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, hurtowni, sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem
systemu tele zakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, Informacja o powyższych usługach, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza. Usługi sprzedaży de-
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talicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem. Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, 36 Usługi
analizy kosztów, Usługi weryfikacji rachunków, Usługi administrowania nieruchomościami, Usługi agencji celnej, Usługi
agencji kredytowej, Usługi agencji windykacji wierzytelności, Usługi na rzecz innych przedsiębiorstw w zakresie analizy poprawności ich obrotów finansowych oraz trafności
podejmowanych zamierzeń inwestycyjnych i gospodarczych, Usługi doradztwa finansowego, Usługi doradztwa
w prawach ubezpieczeniowych, Usługi dzierżawy ruchomości, Usługi ekspertyzy dla celów wzajemnego rozliczanie
się podmiotów gospodarczych, oraz ekspertyzy podatkowe
dla potrzeb podmiotów gospodarczych, Usługi na rzecz
osób trzecich polegające na udzielaniu gwarancji w formie
kaucji, Informacja o ubezpieczeniach, Usługi notowań giełdowych, Obsługa kart debetowych, Obsługa kart kredytowych, Usługi organizacji zbiórek, Usługi organizowania funduszy na cele dobroczynne, Usługi szacowania i wyceny
majątku nieruchomego, Usługi na rzecz osób trzecich szacowania wartości materialnych i nie materialnych dla celów
fiskalnych, Usługi sponsorowania finansowego, Wycena antyków, Wycena biżuterii, Wycena dzieł sztuki, Wycena nieruchomości, Wycena w zakresie ubezpieczeń, Usługi zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, Informacja o powyższych
usługach, 37 Budowa, konserwacja i naprawy maszyn, urządzeń i sprzętu, Budowa pawilonów i sklepów Targowych,
Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie maszyn, odzieży, okien, pojazdów, Deratyzacja, dezynfekcja, Eliminacja zakłóceń w instalacji elektrycznej, Instalowanie i naprawy alarmów przeciw włamaniom, Instalowanie i naprawy urządzeń grzewczych, Instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa,
Instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, Instalowanie i naprawy wind i podnośników, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, Instalowanie, konserwacja oraz
naprawy biurowych maszyn i urządzeń, Izolowanie budynków, Konserwacja mebli, Montaż rusztowań, Mycie pojazdów i maszyn beznapędowych, Mycie samochodów, Pranie
tkanin, Usługi nadzoru budów lanego, Obsługa i naprawy
samochodów, Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, Rozbiórka budynków, Stacje obsługi samochodów, Usługi tankowania paliw, Układanie nawierzchni
drogowych, Usługi budowlane, Usługi dekarskie, Usługi hydrauliczne, Usługi elektroinstalacyjne, Usługi budowy instalacji wodnych i kanalizacyjnych, Usługi budowy instalacji
odgromowych, Usługi budowy i instalacji burzowych, Usługi budowy instalacji telekomunikacyjnych, Usługi uszczelniania budynków, Wynajem budowlanego sprzętu, Wynajem buldożerów, Wynajem koparek, Wynajem sprzętu
do oczyszczania dróg, Wynajem żurawi, Wulkanizacja zużytych opon pojazdów drogowych, Informacja o powyższych
usługach, 39 Transport, magazynowanie, składowanie,
zbiórka, konfekcjonowanie i pakowanie, oraz rozpakowywanie towarów, Dostarczanie przesyłek, dostarczanie towarów,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
Dystrybucja energii innej niż prąd elektryczny, Dystrybucja
gazet, dystrybucja korespondencji i przesyłek, dystrybucja
paczek, Dystrybucja prądu elektrycznego, Dystrybucja
wody, Usługi frachtu, Holowanie, Informacja o możliwościach magazynowania, Informacja o możliwościach składowania, Informacja o transporcie, Usługowe magazynowanie
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, Maklerstwo transportowe, Usługowy pilotaż, Usługi osób towa-
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rzyszących w czasie podróży, Pomoc drogowa w przypadku
awarii samochodu, Przeprowadzki, Rezerwacja miejsc
na podróż, Rezerwacja transportu, Rezerwowanie miejsc
na wycieczki, Transport przedmiotów wartościowych, Usługi kurierskie, Usługi tranzytowe, Usługi w zakresie nawigacji,
Usługi w zakresie ratownictwa, Usługi związane z parkowaniem samochodów, Usługi związane z logistyką przeprowadzek osób i podmiotów gospodarczych, Wynajmowanie
garaży i magazynów, Wynajmowanie miejsc parkingowych,
Wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, Wynajmowanie powierzchni w salonach samochodowych,
Wynajmowanie statków, Wynajmowanie wagonów, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Wypożyczanie lodówek handlowych lub magazynowych, Wypożyczanie pojazdów, Wypożyczanie samochodów, Informacja o powyższych usługach, 41 Nauczanie, kształcenie, organizacja kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów
i szkoleń, warsztatów roboczych, targów, wystaw, Agencje
wynajmowania modeli do pozowania artystom, Chronometria na imprezach sportowych, Doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, Usługowa organizacja działalności sportowej i kulturalnej, Usługi foto reportażowe
i video reportażowe, Usługi informacji i dostępnych ofertach
edukacyjnych, Kształcenie praktyczne kursy korespondencyjne w tematyce zamawianej, Usługi wesołych miasteczek
lunaparków, Usługi mi kro-wydawnictw niskonakładowych
i bezdebitowych, Usługi montażu programów radiowych
i telewizyjnych, Montaż taśm wideo, Usługi muzealnicze,
Nauczanie korespondencyjne, Nauczanie religii i etyki, Obozy sportowe, obozy wakacyjne, Usługi organizowania rozrywki i zabawy, Obsługa gier innych niż hazardowe w systemie on-line lub w sieci informatycznej, Obsługa pól golfowych, Obsługa on-line publikacji elektronicznych wrażliwych (kodowanie plików nieprzesyłalnych), Obsługa sal kinowych, Obsługa salonów gier, Obsługa urządzeń sportowych, Organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie
loterii, Usługi pisania scenariuszy imprez rozrywkowych,
sportowych i rekreacyjnych, Planowanie przebiegu przyjąć,
Produkcja filmów, Produkcja filmów na taśmach wideo, Organizacja, reżyseria i prowadzenie przedstawień teatralnych,
Prowadzenie przedszkoli, Publikacja elektroniczna on-line
książek i periodyków, Publikowanie książek, Publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy
rozrywkowe, Realizacja spektakli, Rezerwowanie miejsc
na spektakle, Sporządzanie napisów dla kinematografii,
Usługi prowadzenia pedagogicznych sprawdzianów wiedzy innych niż dla celów konkursów i quizów, Studia filmowe, Studia nagrań, Prowadzenie szkoły z internatem, Telewizyjne programy rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka migowego, Tresura zwierząt, Usługi artystów teatralnych, Usługi instruktorów gimnastyki, Usługi klubowe, Usługi orkiestry w repertuarze dedykowanym, Usługi reporterskie, Usługi związane z klubami zdrowia i poprawy kondycji,
Usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek,
Usługi użytkowania sal kinowych i projekcyjnych video,
Usługi mikrofilmowania i digitalizowania zbiorów analogowych, Wynajmowanie kortów tenisowych, Wynajmowanie
stadionów, Wypożyczanie aparatów, sprzętu, i oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji do spektakli, Wypożyczanie
dekoracji teatralnych, Wypożyczanie filmów dla kin, Wypożyczanie kamer video, Wypożyczanie kaset video, Wypożyczanie książek analogowych i audiobooków, Wypożyczanie
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, Organizowanie
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i prowadzenie seansów tańca towarzyskiego w celach rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, Organizowanie, programowanie i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń typu
„mama i dziecko”, Organizowanie, programowanie i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń dla kobiet w ciąży, Organizowanie, programowanie i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń dla mężczyzn w podeszłym wieku typu
słów mix, Informacja o powyższych usługach, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, Usługi doradcze dotyczące żywności.
540792
(220) 2022 03 10
DUET STANISŁAW KRAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SŁODKI KRAJ
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Bułki, Chleb, Bułki z nadzieniem, Pizze, Wyroby cukiernicze, Ciasta, Ciastka, Torty,
Torciki, Żywność na bazie mąki, Potrawy na bazie mąki, Chipsy zbożowe, Chrupki zbożowe, Wyroby czekoladowe, Napoje na bazie czekolady, Zaczyn do wypieków, Gofry, Kanapki,
Lody, Makarony, Mąka, Pochodne mieszanki mąki, Produkty
mączne, Mięso w cieście, Naleśniki, Paszteciki, Pieczywo,
Pierożki, Placki, Przyprawy, Słodycze, Spaghetti, Suchary, Preparaty zbożowe, Mrożone pieczywo, Mrożone półprodukty
żywnościowe bazie mąki, Sorbety, Wafle, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych, Sprzedaż hurtowa
i detaliczna artykułów spożywczych za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie badania rynku, Sondaże opinii publicznej, Organizowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych dotyczących zagadnień
branży spożywczej i gastronomicznej, Zarządzanie targami
i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, Pozyskiwanie danych do baz danych, Systematyzowanie tych
danych i zarządzanie tymi danymi, Organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie
marketingu i prezentacji, Administrowanie działalnością
gospodarczą w zakresie franchisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Porady odnośnie prowadzenia
firm w ramach franchisingu, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Doradztwo i konsultacje
biznesowe w zakresie franchisingu, 43 Usługi restauracyjne
i usługi gastronomiczne, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, kawiarnie, lodziarnie, cukiernie, catering
i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań, żywności i napojów
na zamówienie oraz ich dostawa, Puby.
(210)
(731)

540793
(220) 2022 03 10
DUET STANISŁAW KRAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁODKI KRAJ SK Torty Ciasta Lody Poznaj Smak
Naszych Wyrobów

(210)
(731)
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(531) 01.17.13, 08.01.15, 27.05.01, 26.11.02, 26.01.16, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Bułki, Chleb, Bułki z nadzieniem, Pizze, Wyroby cukiernicze, Ciasta, Ciastka, Torty,
Torciki, Żywność na bazie mąki, Potrawy na bazie mąki, Chipsy zbożowe, Chrupki zbożowe, Wyroby czekoladowe, Napoje
na bazie czekolady, Zaczyn do wypieków, Gofry, Kanapki, Lody,
Makarony, Mąka, Pochodne mieszanki mąki, Produkty mączne,
Mięso w cieście, Naleśniki, Paszteciki, Pieczywo, Pierożki, Placki, Przyprawy, Słodycze, Spaghetti, Suchary, Preparaty zbożowe, Mrożone pieczywo, Mrożone półprodukty żywnościowe
bazie mąki, Sorbety, Wafle, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna
artykułów spożywczych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych za pośrednictwem Internetu, Usługi
w zakresie badania rynku, Sondaże opinii publicznej, Organizowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych
i reklamowych dotyczących zagadnień branży spożywczej
i gastronomicznej, Zarządzanie targami i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, Pozyskiwanie danych do baz
danych, Systematyzowanie tych danych i zarządzanie tymi danymi, Organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych,
Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie marketingu i prezentacji, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu,
Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Porady odnośnie prowadzenia firm w ramach franchisingu, Pomoc przy
zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, 43 Usługi
restauracyjne i usługi gastronomiczne, restauracje, restauracje
samoobsługowe, stołówki, kawiarnie, lodziarnie, cukiernie, catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi,
usługi związane z przygotowywaniem dań, żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, Puby.
540832
(220) 2022 03 10
LCL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LCL DEVELOPMENT

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.15.01
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, remont nieruchomości, budowa domów, budowa domów na zamówienie.
(210) 541034
(220) 2022 03 17
(731) KRAWCZYK PIOTR, Skierniewice
(540) (znak słowny)
(540) apiciasto
(510), (511) 31 Preparaty na pokarm dla pszczół, Pyłek kwiatowy (materiał surowy), Substancje na pokarm dla pszczół,
Pokarm dla pszczół w postaci syropu, napoju, ciasta i pasty.
(210) 541035
(220) 2022 03 17
(731) KRAWCZYK PIOTR, Skierniewice
(540) (znak słowny)
(540) apifood
(510), (511) 31 Preparaty na pokarm dla pszczół, Pyłek kwiatowy (materiał surowy), Substancje na pokarm dla pszczół,
Pokarm dla pszczół w postaci syropu, napoju, ciasta i pasty.
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541100
(220) 2022 03 18
180HEARTBEATS/JVM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLOUDS FEST

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.22
(510), (511) 35 Reklama, promocja, marketing, Organizowanie imprez muzycznych, koncertów, festiwali, festynów, pikników w celach promocyjnych i/lub reklamowych,
41 Organizacja wydarzeń muzycznych, koncertów, festiwali,
festynów, pikników.
541102
(220) 2022 03 18
180HEARTBEATS/JVM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CLOUDS FEST
(510), (511) 35 Reklama, promocja, marketing, Organizowanie imprez muzycznych, koncertów, festiwali, festynów, pikników w celach promocyjnych i/lub reklamowych,
41 Organizacja wydarzeń muzycznych, koncertów, festiwali,
festynów, pikników.
(210)
(731)

541144
(220) 2022 03 18
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBRÓWKA BIAŁA Z NUTĄ CZARNEJ PORZECZKI

(210)
(731)

Nr ZT22/2022

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZJOHUTA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.07.19, 26.13.25
(510), (511) 41 Usługi związane z: edukacją, nauczaniem,
w tym w formie pracowni specjalistycznych, organizowanie kursów, konferencji, w tym w zakresie zachowań
prozdrowotnych, usługi w zakresie rozrywki, rekreacji,
kultury, usługi związane z działalnością sportową i rehabilitacyjną prowadzenie klubów fitness, usługi w zakresie
wypożyczania sprzętu sportowego, maszyn i urządzeń,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi
wydawnicze, produkcja filmów o tematyce zdrowotnej
i sportowej, nagrywanie ćwiczeń fizycznych na nośnikach
elektronicznych i ich rozpowszechnianie, usługi wydawnicze, 44 Usługi związane z ochroną zdrowia ludzkiego,
diagnostyką medyczną, promocją zdrowia, prowadzenie
jednostek medycznych jak gabinety: rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, dietetyczne, psychologiczne, upiększające, chirurgii plastycznej, kosmetyczne, spa w tym odnowy
biologicznej, masażu leczniczego, terapii ruchowej, logopedyczne, optometryczne, usługi: pielęgniarskie, położnicze, pogotowia ratunkowego, usługi związane z testowaniem leków.
541181
(220) 2022 03 21
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bella pure
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.24, 29.01.13, 26.05.06, 25.01.09
(510), (511) 3 Płyny do higieny intymnej, Chusteczki do higieny intymnej, Pianki do higieny intymnej, 5 Podpaski higieniczne, Wkładki higieniczne, Tampony menstruacyjne.
541216
(220) 2022 03 28
ESTELLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Estèlligence

(210)
(731)
(531) 03.04.01, 03.04.04, 05.07.09, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.
(210)
(731)

541173
(220) 2022 03 19
FIZJOHUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

Nr ZT22/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Gazety, czasopisma jako periodyki, Publikacje
drukowane, Magazyny, Broszury, Książki, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 Analizy kosztów, Analizy rynkowe,
Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, Doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Informacja
o działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Przygotowanie
listy płac, Rachunkowość, prowadzenie ksiąg, Weryfikacja
rachunków, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
Sporządzanie sprawozdań rachunkowych, Usługi prenumeraty czasopism dla osób trzecich, Przygotowywanie zeznań
podatkowych, 36 Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach
finansowych, Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Doradztwo finansowe, Informacje finansowe, Operacje finansowe, Usługi
finansowe, Rachunkowość finansowa, Ekspertyzy do celów
podatkowych.
(210) 541251
(220) 2022 04 01
(731) SELATO GÓRKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bochnia
(540) (znak słowny)
(540) PRINTIMA
(510), (511) 20 Tablice adresowe, Tablice informacyjne, Tablice reklamowe, Tabliczki znamionowe, niemetalowe.
541256
(220) 2022 04 01
FLORIVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) FLORIVAL
(510), (511) 5 Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane,
Suplementy diety na bazie białka konopi, nasion konopi lub
oleju z nasion konopi, Olej CBD pochodzący z rośliny konopi,
Ekstrakty konopne, żywice i oleje, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej produktów kosmetycznych na bazie konopi włóknistych
(siewnych) a mianowicie: oleju konopnego do celów kosmetycznych i pielęgnacyjnych oraz antyseptycznych, esencji
olejowych do celów kosmetycznych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
kosmetyków na bazie oleju konopnego z konopi włóknistych
(siewnych) oraz preparatów kosmetycznych do pielęgnacji
skóry a mianowicie mydeł, żeli, balsamów, szamponów, kremów, odżywek do ciała i włosów, płynów pielęgnacyjnych,
Sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej produktów farmaceutycznych
zawierających nasiona konopi włóknistych (siewnych) oraz
olej konopny z konopi włóknistych (siewnych), Sprzedaż
hurtowa i detaliczna oraz za pomocą środków komunikacji
elektronicznej suplementów diety zawierających białka, suplementów diety zawierających enzymy, Suplementów diety zawierających olej konopny z konopi włóknistych (siewnych), Błonnika pokarmowego, Białkowych preparatów farmaceutycznych, Dietetycznej żywności zawierającej nasiona
konopi włóknistych (siewnych), Ziół leczniczych, Herbatek
leczniczych, Słodyczy z produktami konopnymi, Olejów konopnych do celów spożywczych, Mąki z nasion konopnych
z konopi włóknistych (siewnych), napojów na bazie konopi
włóknistych (siewnych), Otrąb konopnych konopi włóknistych (siewnych), Ziaren konopi włóknistych (siewnych).
(210)
(731)
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541266
(220) 2022 04 04
BRANDLIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BRANDLIFT
(510), (511) 35 Doradztwo w (dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations), Usługi public relations, Reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi relacji z mediami, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Tworzenie
tekstów reklamowych, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Zapewnianie rankingów
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych,
Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, Agencje reklamowe, Badania biznesowe,
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe,
Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Marketing ukierunkowany, Obsługa administracyjna
firm na zlecenie, Optymalizacja stron internetowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Reklama, Reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, Rozpowszechnianie reklam, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 41 Fotografia,
Informacja o edukacji, Informacja o rekreacji, Komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej,
Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Usługi
rozrywkowe, Usługi trenerskie, Usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], 42 Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, Opracowywanie projektów technicznych,
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
Programowanie komputerów, Projektowanie graficzne
materiałów promocyjnych, Przechowywanie danych elektronicznych, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi graficzne, Badania naukowe.
(210)
(731)

541283
(220) 2022 04 05
STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW
ODDZIAŁ W WARSZAWIE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SPEOW
(510), (511) 41 Usługi szkolenia zawodowego, Szkolenia
przemysłowe.

(210)
(731)

(210) 541304
(220) 2022 03 22
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) Studio Eksperymentalne Polskiego Radia
(510), (511) 9 Nagrania dźwiękowe i audiowizualne, Magnetyczne nośniki danych, Płyty CD, Płyty DVD, Płyty wideo CD, Dyski komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski
obliczeniowe, Dyski optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyskietki, Filmy do nagrań dźwiękowych, Interfejsy
dla informatyki, Kasety magnetyczne z nagraniami, Kasety
wideo, Urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Aparaty do przetwarzania informacji, Aparaty do rejestracji dźwięku, Urządzenia nadawcze, Nagrania muzyczne, Nagrania audio,
Nagrania cyfrowe, 16 Dzienniki, Czasopisma, Periodyki,
Prospekty, Książki, Plakaty, Afisze, Kalendarze, Katalogi,
Kartki okolicznościowe, Naklejki i nalepki, Artykuły papiernicze, Materiały do nauczania, 35 Usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, Usługi promocji radiowej,
Badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi
dotyczące transkrypcji informacji, Usługi w zakresie produkcji reklam radiowych i telewizyjnych, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, Prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych,
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania
informacji, Transmisja audio, Transmisja podkastów, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Elektroniczna transmisja
wiadomości, Transmisja programów radiowych, Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja danych przez radio,
Transmisja i odbiór radiowy, Transmisja programów radiowych i telewizyjnych, Nadawanie i transmisja programów
radiowych, Transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, Transmisja radiowa informacji i innych programów, Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, Transmisje audycji radiowych,
Usługi w zakresie transmisji radiowych i telewizyjnych,
41 Usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik
audiowizualnych, Usługi w zakresie nagrywania, montażu
i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, Usługi wydawnicze, Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, Redagowanie tekstów pisanych, Rejestrowanie
na taśmach wideo, Reportaże fotograficzne, Usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, Usługi w zakresie
produkcji programów radiowych i telewizyjnych, 42 Usługi
w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, Usługi
związane z programami meteorologicznymi polegające
na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, Prognozy meteorologiczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

541362
(220) 2022 03 23
BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
BANK NOWY

Nr ZT22/2022

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.08
(510), (511) 35 Usługi w zakresie organizowania programów lojalnościowych i promocji, Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, Zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, Wywiad gospodarczy, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, Promowanie usług finansowych
i ubezpieczeniowych na rzecz osób trzecich, Wyceny działalności gospodarczej, Analizy kosztowo-cenowe, Wyceny
handlowe, Organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, Prognozy i analizy ekonomiczne oraz
rynkowe, Informacje i badania gospodarcze, handlowe,
Statystyczne zestawienia, Analizy kosztów, rynkowe, Audyt,
36 Usługi finansowe, pieniężne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi depozytów sejfowych, Usługi w zakresie
nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, Wydawanie kart
przedpłaconych i bonów, Zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe, Usługi kredytowania, Usługi weryfikacji czeków,
emisji czeków podróżnych, emisji bonów wartościowych,
emisji i obsługi kart kredytowych oraz debetowych, Usługi
prowadzenia notowań giełdowych, Fundusze oraz usługi
powiernicze, Usługi leasingowe, Usługi inwestycji oraz nakładów kapitałowych, Usługi tworzenia kapitałów, funduszy, Usługi administrowania, zarządzania, wyceny, dzierżawy oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, Analizy, ekspertyzy, konsultacyjno-doradcze usługi finansowe,
fiskalne, podatkowe oraz ubezpieczeniowe, Zautomatyzowane usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi,
Skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu
wekslowego, Pożyczki (finansowanie) i dyskonto weksli,
Negocjacje w kwestii inkasowania sumy czekowej i weksli,
Przyjmowanie weksli, Emisja weksli własnych, Transfer elektroniczny kapitału, Zarządzanie finansami, Obrót towarami
giełdowymi i papierami wartościowymi, Obrót finansowymi instrumentami pochodnymi, Pośrednictwo pieniężne,
Udzielanie informacji związanych z obrotem papierami
wartościowymi oraz kontraktami terminowymi na indeksy
papierów wartościowych na rynkach zagranicznych, Usługi w zakresie obrotu finansowego, Zapewnianie kapitału
obrotowego, Tworzenie funduszy inwestycyjnych, Usługi
funduszy zabezpieczających, Usługi kantorów wymiany
walut, Prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, Usługi obrotu wierzytelnościami, Usługi windykacyjne, Usługi
likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi w zakresie
pośrednictwa: finansowego, kredytowego, w płatnościach,
w sprzedaży usług finansowych, Usługi maklerskie w obrocie papierami wartościowymi, Wycena numizmatyczna.
(210)
(731)
(540)
(540)

541376
(220) 2022 03 23
GRZYMOWSKA DOROTA POLTRA BIS, Radzymin
(znak słowno-graficzny)
Sala Bankietowa BON TON

Nr ZT22/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 25.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 35 Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujące posiłki na wynos oraz z dostawą
na miejsce, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
541456
(220) 2022 03 25
180HEARTBEATS/JVM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HOUSE OF CLOUDS
(510), (511) 35 Reklama, promocja, marketing, Pokazy mody
w celach handlowych, Pokazy mody w celach promocyjnych i reklamowych, Organizowanie imprez muzycznych,
koncertów, festiwali, festynów, pikników w celach handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi handlu detalicznego, handlu hurtowego, sprzedaż za pośrednictwem
internetu (sprzedaż online), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż
katalogowa i sprzedaż w oparciu o zamówienia telefoniczne, sprzedaż, prezentacja następujących towarów: odzież,
obuwie, nakrycia głowy, odzież męska, damska i dziecięca,
środki perfumeryjne, kosmetyki, urządzenia kosmetyczne,
urządzenia do pielęgnacji ciała i urody, okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, akcesoria do okularów,
etui, futerały i torby na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt
fotograficzny i kamery filmowe, futerały na sprzęt komputerowy i akcesoria, etui na telefony, smartfony, tablety i sprzęt
telekomunikacyjny i audiowizualny, breloki do kluczy, wyroby jubilerskie, biżuteria, zegarki, zegary, przyrządy chronometryczne, torby, torebki, aktówki, etui, portfele, portmonetki, etui na wizytówki, paski, walizy i torby, podróżne, parasole, meble, leżaki, meble i artykuły dekoracyjne do wnętrz,
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, sztućce,
naczynia, oświetlenie, artykuły dekoracyjne, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, tekstylia i wyroby włókiennicze,
ręczniki, świeczniki, świeczki, świece, publikacje elektroniczne, publikacje multimedialne, audiobooki, gry komputerowe,
książki, albumy, materiały piśmienne, artykuły piśmienne, gry,
zabawki, artykuły sportowe, pamięci zewnętrzne USB, pendrive’y, sprzęt radiowy i telewizyjny, sprzęt audiowizualny,
sprzęt komputerowy i akcesoria, telefony i sprzęt, telekomunikacyjny, akcesoria telefoniczne, artykuły spożywcze, czekolady, kawa, kakao, napoje, alkohole, artykuły dla palaczy,
tytoń, wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, Doradztwo
handlowe, promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, poszukiwanie partnerów handlowych, tworzenie
przedstawicielstw handlowych, pośrednictwo handlowe,
informacja handlowa, Promocja sprzedaży, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie giełd,
targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, Organizacja stanowisk na targach handlowych, Usługi aukcyjne,
Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
Doradztwo i informacje na temat usług konsumpcyjnych
i zarządzania produktami oraz cenami w serwisach internetowych w związku z zakupami dokonywanymi przez internet, Pokazy towarów, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka,
Działalność sportowa i kulturalna, Usługi DJ, Dyskoteki, Kina,
Galerie sztuki, Muzea, Biblioteki, Imprezy muzyczne i rozrywkowe, Imprezy kulinarne, Pokazy mody w celach rozrywkowych, Szkolenia kulinarne, Zawody kulinarne, Organizowanie, obsługa i prowadzenie: seminariów, kongresów, forum,
konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów, konkursów,
plebiscytów, loterii, wystaw, zabaw, festynów, pikników, wy(210)
(731)

27

darzeń tematycznych, festiwali filmowych, Usługi w zakresie
działalności wydawniczej, Organizowanie wystaw w celach
edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, Organizowanie plebiscytów, Przyznawanie nagród, Usługi reporterskie,
Dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, Produkcja
filmów i widowisk, Usługi filmowania i nagrywania, Usługi
w zakresie gier interaktywnych, Interaktywna rozrywka, Działalność wydawnicza w formie elektronicznej przez sieć internetu i na elektronicznych nośnikach informacji oraz w formie
papierowej, 43 Usługi gastronomiczne, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Usługi restauracyjne, Restauracje, Puby,
Winiarnie, Bary, Bistra, Kawiarnie, Kafeterie [bufety], Lodziarnie, Pizzerie, Serwowanie jedzenia i napojów, Doradztwo kulinarne, Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Informacja o usługach restauracyjnych, Usługi
w zakresie bankietów, Oferowanie żywności i napojów dla
gości, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi
doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi osobistych kucharzy,
Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi cateringowe,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), Tymczasowe zakwaterowanie.
541460
(220) 2022 03 25
MICROBIOTIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słaboszewko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) microbiotix Complex
(210)
(731)

(531) 01.03.09, 05.03.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 Preparaty do regulacji wzrostu roślin, Biostymulatory roślin, 31 Pokarm dla zwierząt domowych, Karmy
i pasze dla zwierząt, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa,
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi weterynaryjne, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena
i pielęgnacja urody dla ludzi, Opieka nad zwierzętami, Usługi
chirurgów weterynarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi
pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi pielęgnacyjne
zwierząt.
541461
(220) 2022 03 25
MICROBIOTIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słaboszewko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) microbiotix Prevent
(210)
(731)

(531)

01.03.01, 01.03.02, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.13,
26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 Preparaty do regulacji wzrostu roślin, Biostymulatory roślin, 31 Pokarm dla zwierząt domowych, Karmy
i pasze dla zwierząt, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie rol-
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nictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena
i pielęgnacja urody dla ludzi, Opieka nad zwierzętami, Usługi
chirurgów weterynarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi
pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi pielęgnacyjne
zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt domowych, Zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt.
541462
(220) 2022 03 25
MICROBIOTIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słaboszewko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) microbiotix Pre+Probiotic

(210)
(731)

(531)

01.03.01, 01.03.02, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.13,
26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 Preparaty do regulacji wzrostu roślin, Biostymulatory roślin, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Pokarm dla
zwierząt domowych, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena
i pielęgnacja urody dla ludzi, Opieka nad zwierzętami, Usługi
chirurgów weterynarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi
pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi pielęgnacyjne
zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt domowych,
Zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt.
541484
(220) 2022 03 28
GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) konto Gemini
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży
w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, Usługi
sprzedaży detalicznej, wysyłkowej sprzedaży detalicznej,
sprzedaży detalicznej online lub za pomocą katalogów oraz
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, kosmetyki,
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, preparaty i artykuły higieniczne, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli,
preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty
do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, Usługi
sprzedaży detalicznej, wysyłkowej sprzedaży detalicznej,
sprzedaży detalicznej online lub za pomocą katalogów oraz
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne,
(210)
(731)
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preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty do pielęgnacji zwierząt, produkty lecznicze, dietetyczna żywność
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, fungicydy,
herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania
przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, Usługi sprzedaży detalicznej, wysyłkowej sprzedaży detalicznej, sprzedaży detalicznej online lub za pomocą katalogów oraz usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne
do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów
leczniczych, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i materiały diagnostyczne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, sprzęt medyczny, sprzęt do rehabilitacji,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, odzież, nakrycia głowy
i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, odzież,
nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt
do przenoszenia pacjentów, artykuły do karmienia i smoczki,
aparaty do ochrony słuchu, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, preparaty i materiały diagnostyczne, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, Administrowanie sprzedażą, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania
i kupowania tych usług, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich
za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie
opieki zdrowotnej, Organizowanie prenumeraty publikacji
dla osób trzecich, Organizowanie prezentacji osób w celach
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów,
Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla
osób trzecich, Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz
osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń
kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców,
Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień
online, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich
produktów kosmetycznych, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Udzielanie
informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsump-
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cyjnych, Świadczenie usług porównania cen online, Usługi
biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży,
Usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi pośrednictwa związane
z reklamowaniem, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, Zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, Administrowanie działalnością gospodarczą, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, Dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, Udzielanie informacji z zakresu
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu osób trzecich, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Prowadzenie
aptek, Prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, Informacja
o powyższych usługach, 36 Crowdfunding, Inwestowanie
funduszy na cele charytatywne, Oferowanie dotacji na projekty uświadamiające w dziedzinie ochrony środowiska
i zdrowia, Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek charytatywnych, Organizowanie działań mających na celu zbieranie
funduszy na cele biznesowe, Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy
na cele charytatywne, Organizowanie zbierania funduszy,
Organizowanie zbiórek charytatywnych na rzecz osób trzecich, Pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, Pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, Przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych, Sponsorowanie finansowe, Sponsorowanie i patronat
finansowy, Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami
funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, Usługi filantropijne w zakresie datków pieniężnych, Usługi funduszu dobroczynnego, Zbieranie funduszy, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi finansowania, Administracja
finansowa przedpłaconych programów opieki medycznej,
Administrowanie finansowe w zakresie prywatnego ubezpieczenia kosztów leczenia dentystycznego, Doradztwo dotyczące pożyczek, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi
związane z uzyskiwaniem pożyczek, Organizacja pożyczek,
Udostępnianie pożyczek i kredytów, Przygotowywanie
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umów pożyczkowych, Pożyczki, finansowanie, Udzielanie
pożyczek, Usługi kredytowe, 42 Usługi w zakresie technologii
informacyjnych, Usługi projektowania, Usługi naukowe
i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, Wypożyczanie
sprzętu i urządzeń komputerowych, Administracja serwerami pocztowymi, Administracja serwerów, Administrowanie
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, Aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, Planowanie,
projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz
osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie systemów
komputerowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, Projektowanie
i opracowywanie systemów do przechowywania danych,
Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, Tworzenie
i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe,
Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich,
Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych,
Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi migracji danych, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi technologiczne w zakresie komputerów, Usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów,
Usługi w zakresie sieci komputerowej, Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych (EDP), Zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, Zdalne administrowanie serwerem,
Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego
(blockchain), Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Eksploracja danych, Integracja systemów i sieci
komputerowych, Monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, Obsługiwanie wyszukiwarek,
Opracowywanie systemów komputerowych, Doradztwo
techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z tworzeniem
stron głównych i stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Usługi badawcze w dziedzinie
medycyny i farmakologii, Usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, Wynajem sprzętu naukowego i technologicznego,
Badania laboratoryjne, Badania i analizy naukowe, Badania
genetyczne, Badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki,
Badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu, Badania
naukowe dotyczące kosmetyków, Badania naukowe i przemysłowe, Badania naukowe wspomagane komputerowo,
Badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji
włosów, Badania przemysłowe wspomagane komputerowo,
Badania techniczne, Badania w dziedzinie żywności, Badania
w dziedzinie mediów społecznościowych, Badania w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, Badania w dziedzinie kosmetyki, Badania w zakresie nowych produktów, Doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, Doradztwo techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących
artykułów spożywczych i suplementów diety, Doradztwo
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techniczne związane z programowaniem komputerów, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo w zakresie badań przemysłowych, Konsultacje techniczne z zakresu
rozwoju produktu, Laboratoria optyczne, Laboratoryjne
usługi analityczne, Konsultacje na temat higieny żywności,
Ekspertyzy w zakresie technologii, Dostarczanie informacji
i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Opracowywanie produktów
konsumenckich, Opracowywanie procesów przemysłowych,
Opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich,
Opracowywanie metod testowych, Prace badawcze nad
produktami, Planowanie projektów technicznych, Opracowywanie sond pomiarowych do zastosowań biotechnologicznych, Projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, Projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, Świadczenie usług badawczych, Sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, Sporządzanie raportów dotyczących badań technicznych, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi apteczne, Usługi przygotowania i wydawania lekarstw, Usługi informacyjne dla sektora
farmaceutycznego i medycznego, Usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej,
Usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw,
Usługi opieki zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, Usługi doradcze dotyczące farmacji, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Doradztwo świadczone za pośrednictwem
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Udzielanie
informacji o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu
świadczone online lub osobiście, Udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, Informacja o powyższych usługach.
(210) 541499
(220) 2022 03 28
(731) KULPA-WOJTKIELEWICZ PAULINA, Kielanówka
(540) (znak słowny)
(540) molecool
(510), (511) 41 Kursy korespondencyjne, nauka na odległość, Nauka aerial fitness, Nauka ceremonii herbacianej,
Nauka fotografii, Nauka fryzjerstwa, Nauka gimnastyki, Nauka gry na gitarze, Nauka gry na pianinie, Nauka gry w baseball, Nauka gry w golfa, Nauka gry w koszykówkę, Nauka
gry w tenisa, Nauka gry w szachy japońskie - nauka gry
w shogi, Nauka hapkido, Nauka indywidualna, Nauka jazdy,
Nauka jazdy na łyżwach, Nauka jazdy na motocyklu, Nauka
jazdy na snowboardzie, Nauka jazdy na nartach, Nauka jazdy na wrotkach, Nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa
na drodze, Nauka ju-jitsu, Nauka judo, Nauka kaligrafii japońskiej - shodo, Nauka karate, Nauka kendo - nauka japońskiej
szermierki, Nauka krawiectwa lub krawiectwa lekkiego, Nauka malowania, Nauka muzyki, Nauka nurkowania, Nauka
opieki nad zwierzętami domowymi, Nauka pilatesu, Nauka
pływania, Nauka polowania, Nauka prowadzenia pojazdów
użytkowych, Nauka projektowania wnętrz, Nauka prowadzenia pojazdów wyścigowych, Nauka rysowania, Nauka śpiewu, Nauka szycia, Nauka tańca, Nauka tańca dla dorosłych,
Nauka tańca dla dzieci, Nauka tańca na rurze, Nauka tenisa
stołowego, Nauka tresury zwierząt, Nauka układania kompozycji kwiatowych, Nauka w zakresie sportu, Nauka węd-
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kowania, Nauka wyrobu kimono, Organizowanie sympozjów
medycznych związanych z naukami morskimi, Udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków,
nie do pobrania, Usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, Usługi szkoleniowe związane z nauką dotyczącą analizy pierwotnych przyczyn poprzez hipnozę.
541521
(220) 2022 03 29
WONDER WOMAN SZKOLENIA IT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wonder Woman SZKOŁA PROGRAMISTEK
(210)
(731)

(531) 04.05.04, 09.01.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 41 Edukacja, Nauczanie, Organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów, zjazdów, Organizowanie, prowadzenie i obsługa szkoleń z zakresu programowania, Organizowanie, prowadzenie
i obsługa szkoleń z zakresu programowania dla kobiet, Usługi edukacyjne i rozrywkowe, Edukacyjne usługi doradcze,
Organizacja edukacyjnych kursów, szkoleń i warsztatów
w tym za pośrednictwem sieci Internet i on-line, Organizowanie programów szkoleniowych, Produkcja materiałów
kursowych, w tym rozprowadzanych na profesjonalnych
kursach, Produkcja prezentacji audiowizualnych, Publikacja
materiałów edukacyjnych, Usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie edukacji, Usługi dostarczania informacji dotyczących edukacji.
541548
(220) 2022 03 30
ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM
SPÓŁKA AKCYJNA, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maxi KRZEM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 02.03.01, 02.03.23
(510), (511) 5 Suplementy diety, Tabletki witaminowe, Witaminy i preparaty witaminowe, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy.
541592
(220) 2022 03 31
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Collaflex
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Substancje farmaceutyczne, Substancje dietetyczne do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie, Preparaty wspomagają(210)
(731)
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ce leczenie i profilaktykę stawów, Suplementy diety, Suplementy diety płynne, w kapsułkach, saszetkach, tabletkach,
proszku lub zawiesinie do celów leczniczych, zawierające
substancje pochodzenia zwierzęcego, Preparaty zawierające
substancje pochodzenia roślinnego do celów leczniczych,
Produkty żywnościowe dla celów zdrowotnych z udziałem
kolagenu, kwasu hialuronowego, chondroityny, Odżywki
wzmacniające do celów leczniczych, 29 Koncentraty i odżywki wysokobiałkowe, Odżywki wzbogacone substancjami
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego do celów spożywczych, 30 Koncentraty i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone substancjami pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego.
541611
(220) 2022 03 31
BALTIN APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTIN blu APARTMENTS SARBINOWO

(210)
(731)
(540)
(540)
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541738
(220) 2022 04 06
MATEJA SŁAWOMIR GÓRALMOBILE, Czarny Dunajec
(znak słowno-graficzny)
GÓRALMOBILE

(210)
(731)

(531) 01.05.04, 01.05.07, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego.
541756
(220) 2022 04 06
KOTŁOSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew
(540) (znak słowny)
(540) ŻARKO
(510), (511) 11 Kotły na paliwa stałe, kotły na węgiel, kotły na ekogroszek, kotły na pellet, Kotły na paliwa gazowe
i płynne, kotły do ogrzewania powietrzem, Ekologiczne
kotły grzewcze wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna, Kotły grzewcze na paliwa stałe zintegrowane
z systemami podawania i dozowania paliwa, Kotły zasypowe ze sterowaniem, bez sterowania i z miarkowaniem,
Kotły z podajnikiem, kotły bez podajnika, Kotły z wentylatorem i sterownikiem, Korpusy kotłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania kotłów, zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych
do kotłów, Dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy
ciepła, podajniki, ślimak do podajnika, podajniki, zestawy podajnikowe, deflektor do kotła, elementy grzejne,
wężownice jako części do instalacji grzewczych, wyciągi,
instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy kominowe, zbiorniki zasypowe, Armatura do kotłów grzewczych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów,
sterowniki do kotłów, pokojowe panele sterujące do kotłów, 37 Usługi montażu kotłów i urządzeń grzewczych,
Usługi montażu instalacji grzewczych, Usługi w zakresie
instalacji grzewczych, Serwis i naprawy kotłów i urządzeń
grzewczych, Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny kotłów
grzewczych.
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.11, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 01.15.24,
26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 36 Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, 43 Usługi hotelowe, Usługi obiektów gościnnych (zakwaterowanie), Usługi
restauracji hotelowych, Restauracje dla turystów, Informacja
hotelowa, Rezerwacje hotelowe, Hotelowe usługi cateringowe, Biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), Usługi
rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu,
Pensjonaty, domy gościnne, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych.
541720
(220) 2022 04 06
LABSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gruntguru

(210)
(731)

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług w branży nieruchomości, w obszarze nieruchomości gruntowych, 36 Agencje
nieruchomości, agencje nieruchomości gruntowych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami gruntowymi, wycena finansowa (ubezpieczenia,
bankowość), wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami gruntowymi,
42 Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich (usługi
informatyczne).

541784
(220) 2022 04 07
SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) (znak słowny)
(540) SOTTILE DECO
(510), (511) 19 Płyty tarasowe, Płyty betonowe, 37 Usługi
budowlane, Usługi w zakresie układania płyt tarasowych,
Usługi w zakresie układania płyt betonowych.
(210)
(731)

541788
(220) 2022 04 07
SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) NESSO
(510), (511) 19 Kostka brukowa, Kostka betonowa, 37 Usługi budowlane, Usługi w zakresie układania kostki brukowej,
Usługi w zakresie układania kostki betonowej.
541789
(220) 2022 04 07
SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) (znak słowny)
(540) RITANO
(510), (511) 19 Kostka brukowa, Kostka betonowa, 37 Usługi budowlane, Usługi w zakresie układania kostki brukowej,
Usługi w zakresie układania kostki betonowej.
(210)
(731)

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

541798
(220) 2022 04 08
LAFARGE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Małogoszcz
(znak słowno-graficzny)
Agilia FIBRO

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.13
(510), (511) 1 Mieszanki utwardzające beton, Utwardzacze
do betonu, Dodatki do betonu, Dodatki wiążące do betonu,
Mieszaniny chemiczne do wzmacniania betonu, Mieszanki
chemiczne do zastosowania przy ulepszaniu betonu, Powłoki
ochronne w płynnej formie do zastosowania na beton [inne niż
farby lub oleje], Powłoki ochronne w formie sprayów do użytku
na betonie [inne niż farby lub oleje], Spoiwa cementowe, Mieszanki do wiązania cementu, Lepiszcza do cementu, Dodatki
używane do mieszania cementu, Mieszaniny do utwardzania
cementu, Preparaty chemiczne będące dodatkami do cementu, 19 Beton, Płyty betonowe, Słupy betonowe, Beton ogniotrwały, Beton zbrojony, Beton syntetyczny, Budowlane elementy z betonu, Betonowe materiały budowlane, Beton gotowy
do użycia, Wymieszany beton wylewany na miejscu, Beton samopoziomujący do użytku w budownictwie, Zaprawy budowlane, Cement, Mieszanki cementowe, Płyty cementowe, Preparaty cementujące, Materiały cementujące, Zaprawa cementowa,
Masa betonowa prefabrykowana, Prefabrykaty betonowe, Mieszanki betonowe, Zaprawa betonowa.
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541838
(220) 2022 04 08
BODYPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BESTIA
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność
dla niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Substytuty posiłków, żywność i napoje
dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, Wyroby
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(210)
(731)

(210) 541866
(220) 2022 04 11
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) OSIA
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza nieżywe, zupy, dania gotowe na bazie warzyw,
warzywa przetworzone, przekąski warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko, produkty mleczne, nabiał,
sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mleka, dania
gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy
ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje
i tłuszcze jadalne.
(210) 541868
(220) 2022 04 11
(731) MADEJ PAWEŁ, Modlniczka
(540) (znak słowny)
(540) edoo
(510), (511) 41 Prowadzenie kursów językowych on-line.
(210)
(731)
(540)
(540)

541879
(220) 2022 04 11
MATUSZCZYK MARIOLA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
VEGAN SNOUT

541831
(220) 2022 04 08
BODYPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESTIA

(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.13.01
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność
dla niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Substytuty posiłków, żywność i napoje
dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, Wyroby
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(531) 27.05.01, 03.04.20, 05.05.20, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.11
(510), (511) 18 Torby męskie, damskie, podróżne, sportowe, walizki, aktówki, chlebaki, etui na klucze, plecaki, kufry,
saszetki, portfele, obroże i odzież dla zwierząt domowych
psów i kotów, 25 Odzież damska, męska i dziecięca.
541887
(220) 2022 04 11
ALFACO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) Alref
(510), (511) 6 Zawory metalowe, inne niż części maszyn,
Metalowe przewody grzewcze, Przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody klimatyzacyjne metalowe, Przewody centralnego ogrzewania,
metalowe, Przewody i rury do centralnego ogrzewania,
metalowe, Przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych,
Przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych, 7 Sprężarki,
Sprężarki elektryczne, Sprężarki powietrza, Sprężarki powietrzne, Sprężarki tłokowe, Sprężarki obrotowe, Sprężarki
odśrodkowe, Sprężarki osiowe, Sprężarki [maszyny], Sprężarki
do klimatyzatorów powietrza, Sprężarki do urządzeń klimatyzacyjnych, Sprężarki do osuszania maszyn, Sprężarki
chłodnicze do instalacji grzewczych, Sprężarki chłodnicze do instalacji chłodzących, Sprężarki do urządzeń
do uzdatniania powietrza, Skraplacze powietrzne, Chłodnice do silników, Filtry do maszyn, Regulatory prędkości
obrotów silnika, Regulatory prędkości obrotowej do maszyn, Regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników
i silników elektrycznych, Regulatory prędkości obrotowej
[mechaniczne] do maszyn, silników i silników elektrycznych, Instalacje do przenoszenia poprzez ssanie, Skraplacze
chłodnicze, Skraplacze chłodzone powietrzem, Zawory, Zawory [części maszyn], Zawory do pomp, Zawory sterujące
do pomp, Zawory klapowe [części maszyn], Zawory ssące
do sprężarek gazu, Zawory ssące do sprężarek powietrza,
Zawory przełączające sterowane sprężonym powietrzem,
Regulatory [zawory] jako części maszyn, Separatory wody
[maszyny], Dmuchawy do sprężania, usuwania i transportu gazów, Wymienniki ciepła [części maszyn], Wentylatory
do silników, Wentylatory będące częściami maszyn, 9 Sprężarki
[elektryczne lub elektroniczne podzespoły], Zawory elektromagnetyczne, Zawory termostatyczne, Zawory sterowane solenoidami, Elektryczne zawory regulujące, Zawory
elektromagnetyczne [przełączniki], Urządzenia sterujące
oświetleniem, Sterowniki programowalne, Sterowniki oprogramowania, Sterowniki oprogramowania do urządzeń
elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu
i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą,
Sterowniki komunikacyjne, Zdalne sterowniki zaworów automatycznych, Sterowniki elektryczne, Elektryczne sterowniki zaworów automatycznych, Sterowniki przemysłowe
wraz z oprogramowaniem, Czujniki, Czujniki elektroniczne,
Czujniki wilgotności, Czujniki ciepła, 11 Zawory parowe,
Zawory kulowe, Zawory termostatyczne, Zawory do klimatyzatorów, Zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], Wymienniki ciepła, Płaszczowe wymienniki ciepła,
Wymienniki ciepła do celów centralnego ogrzewania, Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Systemy
HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
Klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych, Agregaty chłodnicze będące częściami systemów do chłodzenia wody, Agregaty klimatyzacyjne, Rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących
gazów spalinowych, Aparatura i instalacje chłodnicze, Kondensatory chłodnicze, Urządzenia chłodnicze, Urządzenia
i instalacje chłodnicze, Instalacje chłodnicze, Przemysłowe
instalacje chłodnicze, Instalacje chłodnicze do zamrażania,
Instalacje chłodnicze do ekspozycji żywności, Lady chłodnicze, Lady chłodnicze na żywność, Chłodnicze lady, Elementy chłodnicze, Kontenery chłodnicze, Szafy chłodnicze,
Parowniki, Parowniki chłodnicze, Parowniki do klimatyzatorów, Maszyny chłodnicze, Instalacje nawilżające powietrze,
Instalacje filtrujące powietrze, Urządzenia oczyszczające
powietrze, Wentylatory ssące, Wentylatory osiowe, Wentylatory sufitowe, Wentylatory dachowe, Wentylatory elek-
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tryczne, Wentylatory pokojowe, Wentylatory do wymienników ciepła, Wentylatory do systemów wentylacji, Wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, Wentylatory stosowane w klimatyzatorach, Wentylatory osiowe do klimatyzacji,
Instalacje do schładzania wody, Instalacje do schładzania
wody, Elementy grzejne, Grzejniki wentylatorowe, Konwektory [grzejniki], Grzejniki przemysłowe, Elektryczne grzejniki wentylatorowe, Nawilżacze, Nawilżacze przemysłowe,
Elektryczne nawilżacze, Nawilżacze powietrza, Nawilżacze do pomieszczeń [urządzenia], Elektryczne nawilżacze
do użytku domowego, Nawilżacze powietrza [inne niż
do celów medycznych], Nawilżacze powietrza [zbiorniki
wody do grzejników centralnego ogrzewania], Pompy ciepła do przetwarzania energii, Pompy ciepła, Oświetlenie
ścienne, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie zewnętrzne,
Oświetlenie wystawowe, Oświetlenie sufitowe, Oczyszczacze powietrza, Domowe oczyszczacze powietrza, Elektryczne oczyszczacze powietrza, Oczyszczacze powietrza
[do użytku domowego], Reagujące na zmiany temperatury
sterowniki do automatycznych zaworów [części instalacji
grzewczych], Wężownice [części instalacji destylacyjnych,
grzewczych lub chłodniczych], Wężownice chłodzące,
Wężownice będące częściami instalacji grzewczych, Wężownice będące elementami instalacji chłodzących, Wężownice grzejne, 17 Elastyczne rury do celów izolacyjnych,
Elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucznych, Elastyczne
rury niemetalowe do przewodzenia materiałów płynnych,
37 Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 42 Projektowanie
ogrzewania, Projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, Projektowanie produktów inżynieryjnych, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych,
Projektowanie oprogramowania sterowników, Opracowywanie oprogramowania sterowników, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania sterowników.
541896
(220) 2022 04 11
GREENBUD DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREENBUD DEVELOPMENT
(210)
(731)

(531)

26.04.03, 26.04.05, 26.05.01, 26.05.10, 26.11.06, 26.11.09,
27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, Usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, Pośrednictwo w handlu nieruchomościami,
Wykonanie analiz finansowych, wycena nieruchomości
i majątku, wynajmowanie mieszkań i innych nieruchomości,
37 Usługi budowlane i deweloperskie w zakresie budownictwa obiektów mieszkaniowych, biurowych, handlowych,
przemysłowych, sportowych, Budowa dróg, Budowanie
nieruchomości, Rozbiórka budynków, Nadzór budowlany,
Usługi doradztwa budowlanego, 39 Wynajmowanie magazynów, 42 Usługi doradztwa projektowego w zakresie budownictwa.
541913
(220) 2022 04 12
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) TRAVITERAP
(510), (511) 5 Suplementy diety, Preparaty dietetyczne,
Suplementy diety zawierające substancje pochodzenia
naturalnego, w tym przetwory roślinne i substancje wyodrębnione z roślin, Suplementy diety w postaci płynów,
toników, syropów, tabletek, kapsułek, kropli, Preparaty farmaceutyczne, Leki, Naturalne środki lecznicze, Produkty
lecznicze zawierające substancje pochodzenia naturalnego, w tym przetwory roślinne i substancje wyodrębnione
z roślin, Produkty lecznicze w postaci płynów, toników, syropów, tabletek, kapsułek, kropli.
(210) 541919
(220) 2022 04 12
(731) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, US
(540) (znak słowny)
(540) ARALID
(510), (511) 5 Herbicydy.
(210) 541924
(220) 2022 04 12
(731) MIGAŁA EWA, Ustroń
(540) (znak słowny)
(540) Ondraszkowa Izba
(510), (511) 41 Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
Organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych,
43 Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, Wynajmowanie sal
na zebrania, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

541930
(220) 2022 04 12
MIGAŁA EWA, Ustroń
(znak słowno-graficzny)
ONDRASZKOWA IZBA

(531) 27.05.01, 02.01.01, 02.01.04, 10.01.11
(510), (511) 41 Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
Organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych,
43 Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia
towarzyskie.
541939
(220) 2022 04 13
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BodyBoom Skin Harmony
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji ciała.
(210)
(731)

(210) 541941
(220) 2022 04 12
(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT22/2022

(540) CEDROB Gotowe z półki

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 27.05.24, 03.07.03, 03.07.19, 03.07.24, 26.01.01,
26.04.02, 26.04.06, 26.04.10, 26.04.22
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, Kiełbasy, Wędliny,
Wędliny drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny,
Przetworzone produkty mięsne, Tuszki drobiowe, Tusze
wieprzowe, wołowe, Potrawy mięsne gotowane, Pasty
mięsne (w tym pasztety, smalec), Przekąski na bazie mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe
posiłki z mięsa, Wyroby garmażeryjne z mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego oraz z dziczyzny, Podroby
drobiowe, Konserwy drobiowe, wieprzowe, wołowe,
z dziczyzny, Buliony drobiowe, wieprzowe, wołowe,
z dziczyzny, Jaja jadalne, Jaja w proszku, Przetwory jajczarskie - sałatki z jajek, Pasty jajeczne, Dziczyzna i przetwory z dziczyzny, Produkty mięsne mrożone, Przetwory
mięsno-warzywne, Mrożonki mięsno-warzywne.
(210)
(731)
(540)
(540)

541945
(220) 2022 04 12
ŚWIERCZYŃSKI JAROSŁAW, Rzgów
(znak słowno-graficzny)
Strefa Biznesu RZGÓW

(531) 10.03.10, 10.03.12, 26.11.09, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 36 Administrowanie nieruchomościami, Pobieranie czynszu, Skomputeryzowane usługi informacyjne
dotyczące nieruchomości, Timesharing nieruchomości,
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi
w zakresie zakwaterowań, Usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami
w systemie timesharingu, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania
nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków
handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi związane ze współwłasnością
nieruchomości, Wynajem sal wystawowych.
542025
(220) 2022 04 14
PRICER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT22/2022
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(540) priceR ekspert rynku lokalnego

(531) 16.03.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, Usługi w zakresie wykonywania analiz finansowych, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości i majątku,
Doradztwo finansowe, Usługi finansowe, Finansowa wycena
nieruchomości.
(210)
(731)
(540)
(540)

542033
(220) 2022 04 14
REVOLT ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Rabka-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
RE RESCON

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Baterie
słoneczne, Baterie słoneczne do celów przemysłowych, Baterie słoneczne do użytku domowego, Elektrolizery, Falowniki fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne,
Komórki fotowoltaiczne, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Matryce do paneli słonecznych, Moduły fotowoltaiczne, Moduły słoneczne, Ogniwa słoneczne
z krzemu krystalicznego, Ogniwa słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne, Ogniwa galwaniczne, Ogniwa i baterie suche, Panele słoneczne, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Przenośne panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 11 Kolektory
słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła
[wymienniki ciepła], Kolektory słoneczne do celów grzewczych, Kolektory energii słonecznej do ogrzewania, Urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, Termiczne
kolektory słoneczne [ogrzewanie], Pompy ciepła, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej prowadzone drogą on-line
i przez sklepy stacjonarne w zakresie baterii słonecznych,
fotowoltaicznych modułów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, kolektorów
słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, ogniw słonecznych, modułów słonecznych, paneli słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych do przekształcania promieniowania
słonecznego na energię elektryczną, urządzeń do magazynowania energii elektrycznej, Informacja marketingowa, Re-
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klama za pomocą marketingu bezpośredniego, Organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych
w zakresie fotowoltaiki, 37 Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń
i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, 42 Audyt
energetyczny, Doradztwo w zakresie oszczędności energii,
Opracowywanie projektów technicznych.
542037
(220) 2022 04 14
FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAM i EWA

(210)
(731)

(531) 02.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, Olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Zestawy kosmetyków,
5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty chemiczne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne
do celów terapeutycznych lub medycznych, Dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, Żywność
dla diet medycznych, Żywność dla diabetyków, Preparaty
do kąpieli do celów medycznych, Lecznicze dodatki do żywności, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty
witaminowe i mineralne, Preparaty dietetyczne i odżywcze,
Dodatki witaminowe i mineralne, Suplementy prebiotyczne,
Witaminy prenatalne, Suplementy ziołowe, Preparaty i artykuły higieniczne.
542049
(220) 2022 04 15
AS-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PINEA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, Usługi zarządzania
hotelami [dla osób trzecich], Zarządzanie administracyjne
hotelami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie
działalnością hoteli, dla osób trzecich, Zarządzanie hotelami na rzecz osób trzecich, 36 Wynajem nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Wynajem
zakwaterowania [mieszkania], 37 Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa budyn-
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ków mieszkalnych i komercyjnych, 43 Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie
zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Organizowanie zakwaterowania
w hotelach, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego,
Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych,
Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania.
542050
(220) 2022 04 15
AS-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PINEA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie hotelami na rzecz osób trzecich, 36 Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Usługi w zakresie zakwaterowań,
37 Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie
wakacyjne, 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie
zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania
w hotelach i motelach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, Zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych,
Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych,
Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Usługi
w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie zakwaterowania
wakacyjnego.

Nr ZT22/2022

wakacyjne, 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie
zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania
w hotelach i motelach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, Zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych,
Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych,
Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Usługi
w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie zakwaterowania
wakacyjnego.
542064
(220) 2022 04 14
WIECZOREK ANDRZEJ P.P.H.U. WAMATEX,
Aleksandrów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ViLusso
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 24 Adamaszek, aksamit, bielizna domowa, bielizna kąpielowa, bielizna pościelowa, bielizna pościelowa
zapachowa, bielizna stołowa niepapierowa, bielizna stołowa
tekstylna, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe, dzianina, dżersej. etykiety z materiału, flanela, flanela sanitarna, jedwab, kaliko, kapy na łóżka, kotary na drzwi, narzuty na łóżka, materiały lepkie przyklejane na gorąco, materiały tekstylne nietkane,
materiały włókiennicze, pokrowce ochronne na meble, narzuty pikowane, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, obrusy na stół, obrusy stołowe, okładziny do mebli z surowców
włókienniczych, pokrowce na poduszki, pokrycie na materace, poszewki, poszewki na poduszki, pościel, prześcieradła,
przykrycia na łóżka, ręczniki do twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne, serwetki stołowe tekstylne, serwetki tekstylne, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny elastyczne, tkaniny obiciowe,
tkaniny ze sztucznego jedwabiu, trykot, tworzywa sztuczne,
wsypa, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw
sztucznych.

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.04.09, 27.05.21
(510), (511) 35 Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie hotelami na rzecz osób trzecich, 36 Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Usługi w zakresie zakwaterowań,
37 Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie

(210) 542070
(220) 2022 04 14
(731) DZIEDZIC TOMASZ RESPEKT SECURITY, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Respekt Security
(510), (511) 45 Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, Dochodzenia prowadzone przez detektywów,
Badanie przeszłości osób, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, Eskortowanie w celach towarzyskich, Lokalizowanie i namierzanie osób zaginionych i zgubionego mienia,
Lokalizowanie zgubionych kluczy, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i anty włamaniowych, Monitoring systemów
bezpieczeństwa, Monitoring w obiegu zamkniętym, Monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, Monitorowanie alarmu medycznego, Obrona cywilna, Ocena ryzyka w zakresie
ochrony, Ocena bezpieczeństwa, Ochrona obiektów i sprzętu, Ochrona obiektów za pośrednictwem zdalnych systemów
monitorowania, Ochrona osobista, Opieka nad domem pod
nieobecność właścicieli, Osobista (ochrona -), Otwieranie
zamków do drzwi, Poszukiwanie osób zaginionych, Służby

542051
(220) 2022 04 15
AS-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P

Nr ZT22/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

bezpieczeństw a podczas imprez publicznych, Świadczenie
usług rekonesansu i nadzoru, Usługi agencji detektywistycznych, Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób,
Usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, Usługi
bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej
ochrony osób, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej
ochrony dóbr materialnych, Usługi detektywistyczne, Usługi detektywów sklepowych, Usługi doradcze w odniesieniu
do bezpieczeństwa, Usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych, Usługi dozorcze [concierge], Usługi dozorcze
[konsjerż], Usługi elektronicznego monitorowania w celach
bezpieczeństwa, Usługi monitoringu, Usługi ochroniarzy
w zakresie ochrony mienia i osób, Usługi ochrony w celu
zabezpieczenia mienia, Usługi ochrony zwierząt, Usługi odnajdywania uciekinierów, Usługi odnajdywania zaginionych
psów, Usługi odzyskiwania skradzionych pojazdów, Usługi
stróży nocnych, Usługi stróżów nocnych, Usługi strażników
ochrony, Usługi strażników mające na celu zapobieganie
włamaniom, Usługi w zakresie obrony cywilnej, Usługi w zakresie ochrony, Usługi w zakresie ochrony osobistej, Usługi
w zakresie ochrony lotnisk, Usługi w zakresie ochrony objęte
umową, Usługi w zakresie ochrony fizycznej, Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
542077
(220) 2022 04 15
BOLTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPLENDORROOM

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna prowadzona
w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową odzieży i nakryć
głowy dla wszystkich grup wiekowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

542084
(220) 2022 04 17
KALISIEWICZ WITOLD POLTRAKT, Poznań
(znak słowno-graficzny)
POLTRAKT

(531)

29.01.13, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 26.11.01,
26.11.12
(510), (511) 39 Usługi transportowe, Usługi spedycji, Usługi
dostawcze, Usługi dostarczania ładunków, Usługi przewozu
ładunków, Usługi dystrybucyjne, Usługi przeładunkowe, Spedycja ładunków, Spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, Spedycja towarów, Logistyka transportu, Transport
lądowy, Transport powietrzny, Transport wodny, Transport
kolejowy, Składowanie ładunków, Składowanie i dostarczanie towarów, Organizowanie transportu ładunków, Magazynowanie, Wynajem przestrzeni magazynowej, Wynajem
pojazdów.
(210)
(731)

542114
(220) 2022 04 19
ELAB EDUCATION LABORATORY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) 5 Kroków do Sukcesu Elab
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Edukacja [nauczanie], Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, Nauczanie indywidualne, Nauczanie języków
obcych, Nauczanie języków, Nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia i nauczanie
w dziedzinie medycyny, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie
biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Nauczanie
w szkołach średnich, Nauczanie wspomagane komputerowo, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Konferencje
(Organizowanie i prowadzenie -), Tłumaczenia, Tłumaczenia
(Usługi -), Kongresy (Organizowanie i prowadzenie -), Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów,
Organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie kongresów edukacyjnych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie
seminariów i kongresów o tematyce medycznej, Prowadzenie seminariów i kongresów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, Udostępnianie informacji
na temat kongresów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia],
Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie],
Przekazywanie know-how [szkolenia], Pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie, Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych,
Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie
dokumentów, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków, również
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
Organizowanie programów szkolenia młodzieży, Szkolenia
biznesowe, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne,
Szkolenia komputerowe, Szkolenia nauczycieli, Szkolenia
w dziedzinie biznesu, Szkolenia w dziedzinie medycyny,
Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, Usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem konferencji, Usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, Usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, Usługi edukacyjne świadczone przez wyższe uczelnie
[akademie], Wyższe uczelnie [edukacja], Usługi szkolnictwa
wyższego, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Sprawdziany edukacyjne, Informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub
z Internetu.
(210)
(731)

542115
(220) 2022 04 19
RAHIMI RAMEZ, SIKORA-RAHIMI ALEKSANDRA
RAHIMI.RAHIMI EXPRESS FOOD SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chupan kebab

(531) 08.05.01, 08.05.02, 08.05.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, 43 Oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Bary
szybkiej obsługi [snack-bary], Usługi w zakresie barów
szybkiej obsługi.
542118
(220) 2022 04 19
BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) naturoBank
(510), (511) 9 Aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje
mobilne, Oprogramowanie dla bankowości, Kodowane
karty bankowe, Terminale płatnicze, bankomaty i liczarki
pieniędzy, 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe,
Usługi bankowe, Obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Ściąganie należności i faktoring,
Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze,
Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów.
(210)
(731)

542120
(220) 2022 04 19
BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naturoBank

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje
mobilne, Oprogramowanie dla bankowości, Kodowane
karty bankowe, Terminale płatnicze, bankomaty i liczarki
pieniędzy, 36 Usługi bankowe, Obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, Usługi udzielania pożyczek
i kredytów, usługi leasingowe, Ściąganie należności i faktoring, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Usługi finansowe, monetarne
i bankowe.
542124
(220) 2022 04 19
QUANTUM WATER EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT22/2022

(540) L LanNati

(531) 27.05.01, 01.15.15, 26.13.25
(510), (511) 29 Olej słonecznikowy do celów spożywczych,
Oleje roślinne do celów spożywczych, Oleje jadalne do użytku w gotowaniu artykułów spożywczych, Oleje jadalne
do polewania artykułów spożywczych.
542126
(220) 2022 04 19
BYTAMIC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Rekrutex
(510), (511) 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(210)
(731)

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

542131
(220) 2022 04 19
LISOWSKI PAWEŁ ŚWIAT SUPLI, Białystok
(znak słowno-graficzny)
V PROMAKER

(531) 26.11.09, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 5 Odżywki białkowe, Witaminy i minerały, Białkowe suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Mineralne suplementy diety, Suplementy diety zawierające alginiany, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety
zawierające glukozę, Suplementy diety z białkiem sojowym,
Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy
diety składające się głównie z wapnia, 35 Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odżywkami białkowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odżywkami białkowymi,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, Usługi w zakresie organizowania aukcji internetowych
suplementów diety, Organizowanie aukcji internetowych,
Przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów
publicznych.
(210) 542154
(220) 2022 04 20
(731) ZWOLIŃSKI PATRYK, Rogoźno
(540) (znak słowny)

Nr ZT22/2022
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(540) CHOLETTE
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
(210) 542284
(220) 2022 04 22
(731) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) PUFF beer
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe.
(210) 542285
(220) 2022 04 22
(731) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) PUFF vodka
(510), (511) 33 Wódka.
(210)
(731)
(540)
(540)

542294
(220) 2022 04 22
CURZYDŁO KATARZYNA BIOEDEN, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Bioeden

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 29 Olej kokosowy, Rodzynki, Daktyle, Morele,
Śliwki, Figi, Żurawina, 30 Ryż, Tapioka, Mąka i produkty zbożowe, Cukier, Melasa (syropy), Kakao, Herbata, Nasiona ziarna
przetworzone (słonecznik, ciecierzyca, fasola, pestka dyni).
(210)
(731)
(540)
(540)

542309
(220) 2022 04 23
STACHERA JACEK BOSCATA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
boscata

(531) 27.05.01, 09.01.10, 29.01.12
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, Organizacja i przeprowadzanie imprez
reklamowych, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, Organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, Organizacja pokazów mody
do celów promocji sprzedaży, Organizacja promocji przy
użyciu mediów audiowizualnych, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, Organizacja targów
w celach handlowych i reklamowych, Organizacja targów handlowych, Organizacja wydarzeń komercyjnych,
Organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Organizacja wystaw do celów reklamowych, Organizacja wystaw
w celach handlowych, Organizacja wystaw w celach reklamowych, 36 Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek
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charytatywnych, 38 Transmisja strumieniowa telewizji
przez internet, 41 Usługi studiów nagrań dla telewizji,
Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji,
Produkcja programów animowanych do użytku w telewizji i telewizji kablowej, Produkcja filmów dla telewizji,
Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Imprezy
kulturalne, Informacja o biletach na imprezy rozrywkowe,
Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Przygotowywanie napisów na imprezy teatralne na żywo, Rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi agencji
sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi informacyjne dotyczące biletów na imprezy w zakresie sportów elektronicznych, Usługi rezerwacji i przedsprzedaży
biletów na imprezy w zakresie sportów elektronicznych,
Usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, Zamawianie artystów estradowych na imprezy
(usługi organizatora), Imprezy taneczne, Imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, Didżeje na przyjęcia
i imprezy specjalne, Rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Rezerwowanie miejsc
na pokazy i imprezy sportowe, Rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi organizatora), Organizacja
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo,
Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych,
Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez
masowych, 43 Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe.
(210) 542324
(220) 2022 04 25
(731) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Comarch ERP XT
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Aplikacje mobilne,
Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa
[ERP], Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem,
42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie
jako usługa [SaaS] do planowania zasobów przedsiębiorstwa
[ERP], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] do zarządzania
przedsiębiorstwem.
(210) 542326
(220) 2022 04 25
(731) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Comarch ERP Enterprise
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Aplikacje mobilne,
Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa
[ERP], Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem,
42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie
jako usługa [SaaS] do planowania zasobów przedsiębiorstwa
[ERP], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] do zarządzania
przedsiębiorstwem.
542330
(220) 2022 04 25
4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) I-CARE
(510), (511) 12 Samochodowe foteliki bezpieczeństwa, Samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt, Samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, Samochodowe
foteliki bezpieczeństwa z możliwością montażu na stelażu
wózka dziecięcego, Samochodowe foteliki bezpieczeństwa
(210)
(731)
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dla niemowląt z możliwością montażu na stelażu wózka
dziecięcego, Samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci z możliwością montażu na stelażu wózka dziecięcego.

(540) MONDIS

(210) 542331
(220) 2022 04 25
(731) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Comarch Moje Biuro Rachunkowe
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Aplikacje mobilne,
Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa
[ERP], Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem,
42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie
jako usługa [SaaS] do planowania zasobów przedsiębiorstwa
[ERP], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] do zarządzania
przedsiębiorstwem.

(531) 26.04.02, 26.11.06, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej wykładzin, podłóg i drzwi oraz związanymi z nimi akcesoriów,
prowadzone również w Internecie.

542333
(220) 2022 04 25
4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) I-LITE
(510), (511) 12 Samochodowe foteliki bezpieczeństwa,
Samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt,
Samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, Samochodowe foteliki bezpieczeństwa z możliwością montażu na stelażu wózka dziecięcego, Samochodowe foteliki
bezpieczeństwa dla niemowląt z możliwością montażu
na stelażu wózka dziecięcego, Samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci z możliwością montażu na stelażu
wózka dziecięcego.

542373
(220) 2022 04 26
SOBOL ADRIANNA CENTRUM WSPARCIA
PSYCHOLOGICZNEGO INEO - ADRIANNA SOBOL
PSYCHOLOG, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W TROSCE O CHOREGO PRACOWNIKA

(210)
(731)

(210)
(731)

542336
(220) 2022 04 25
4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) I-GUARD
(510), (511) 12 Samochodowe foteliki bezpieczeństwa, Samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt, Samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci.
(210)
(731)

(531)

02.01.30, 02.07.23, 26.01.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 41 Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi edukacyjne, 44 Doradztwo
psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna, Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych,
Psychoterapia, Usługi psychologów, Usługi psychoterapeutyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

542374
(220) 2022 04 25
BROWAR GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce
(znak słowno-graficzny)
1856 165 LAT TRADYCJI GŁUBCZYCE PIWO JASNE
BEZALKOHOLOWE JUBILEUSZOWE

542352
(220) 2022 04 25
DECOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOORPARK

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej wykładzin, podłóg i drzwi oraz związanymi z nimi akcesoriów,
prowadzone również w Internecie.
(531)
(210) 542354
(220) 2022 04 25
(731) NOWIK GRZEGORZ MONDIS, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)

04.01.03, 06.19.17, 24.01.05, 25.01.15, 26.11.05, 27.05.01,
27.05.05, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo.

Nr ZT22/2022
(210)
(731)
(540)
(540)
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542378
(220) 2022 04 25
BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Delecta LODY SMAK WANILIOWY 0,9 LITRA LODÓW
PO PRZYGOTOWANIU PRZEPIS NA SHAKE LODOWY
EXTRA

41

diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami
dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami spożywczymi.
542411
(220) 2022 04 26
AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hansa Kitchen & Cooking
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 25.01.19, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18,
25.07.08, 05.03.11, 08.01.18
(510), (511) 29 Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery
na bazie sztucznego mleka, Desery owocowe, Desery wykonane z produktów mlecznych, Mleczne produkty, Przekąski
na bazie mleka, 30 Błyskawiczne mieszanki do lodów, Desery lodowe, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze,
Lody jadalne, Lody mleczne, Lody spożywcze, Lody w proszku, Lody wielosmakowe, Mieszanki do lodów, Mieszanki
do przyrządzania produktów lodowych, Mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, Mieszanki
do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, Mieszanki do sporządzania lodów, Mrożone mleczne wyroby
cukiernicze, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody,
Napoje z lodów, Preparaty aromatyczne do lodów, Proszki
do przygotowania lodów, Proszki do sporządzania lodów,
Słodycze lodowe, Substytuty lodów, Wyroby lodowe.

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12, 26.05.01
(510), (511) 7 Pralki, Zmywarki do naczyń, Odkurzacze, Maszyny kuchenne elektryczne, 11 Kuchenki gazowe i elektryczne, Elektryczne piece grzewcze, Wyciągi kuchenne,
Podgrzewane elektrycznie płyty ceramiczne sprzedawane
jako elementy kuchenek, Lodówki, Zamrażarki, Zapalniczki
dla płyt gazowych, Automatyczne ekspresy do kawy, Elektryczne frytownice, Elektryczne waflownice, Tostery, Urządzenia chłodzące, Szybkowary elektryczne, Urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia do produkcji lodów, Kuchenki mikrofalowe, Szafki chłodnicze do przechowywania napojów,
Szafki chłodnicze do przechowywania żywności, Winiarki,
Chłodziarki do wina, Suszarki na żywność.
(210)
(731)
(554)
(540)

542412
(220) 2022 04 26
WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(znak przestrzenny)
KIELCE MUSZTARDA KIELECKA sarepska
BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH

542400
(220) 2022 04 26
HEMPLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUMMLEY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, Cukierki, batony i guma do żucia, 35 Usługi handlu
detalicznego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami

(531)

19.07.16, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19, 08.05.04, 05.09.12,
05.09.17, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.16, 26.05.01, 26.05.22,
24.09.02, 24.09.03, 07.01.24
(510), (511) 30 Musztarda.
(210) 542427
(220) 2022 04 27
(731) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Comarch sPrint
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy komputerowe do drukowania, Oprogramowanie do raportowania,
Oprogramowanie komputerowe do drukowania raportów,
Oprogramowanie komputerowe do sporządzania raportów na podstawie informacji zawartych w bazach danych,
42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie
jako usługa [SaaS] do drukowania, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS] do raportowania, Oprogramowanie jako usłu-
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ga [SaaS] do drukowania raportów, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS] do sporządzania raportów na podstawie informacji zawartych w bazach danych.
542477
(220) 2022 04 27
TAURON POLSKA ENERGIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMIplus inteligentne rozliczanie energii TAURON
DYSTRYBUCJA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 25.05.02
(510), (511) 9 Liczniki, liczniki mediów, liczniki energii elektrycznej w tym liczniki do zdalnego odczytu energii, liczniki
wody, liczniki gazu, urządzenia pomiarowe, 35 Usługi analizy
kosztów w związku z zużyciem energii elektrycznej, Usługi
w zakresie oferowania zestawień statystycznych w zakresie
zużycia energii elektrycznej, Sprzedaż energii elektrycznej,
Doradztwo i wdrażanie systemów w zakresie działalności
dotyczącej rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, Promocja działań na rzecz wdrażania systemów w zakresie działalności dotyczącej zrównoważonego
rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej,
Wspomaganie wymiany informacji pomiędzy obecnymi
i potencjalnymi uczestnikami rynku energii, promocja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego,
optymalnego rozwoju źródeł energii, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz zwiększania efektywności energetycznej w Polsce z wykorzystaniem systemów
certyfikacji poprzez: promowanie idei certyfikatów dla źródeł energii odnawialnej oraz energii z tych źródeł, Promowanie idei certyfikatów dla źródeł energii produkowanej
w skojarzeniu oraz energii z tych źródeł, Promowanie idei
certyfikatów dla efektywności energetycznej organizowanie
programów promocyjnych, konkursów, Działania promocyjne na rzecz racjonalnego rozwoju rynku energii ze źródeł
odnawialnych, kształtowania zasad obrotu energią z tych
źródeł, kompatybilności zasad obrotu energią z tych źródeł
z regulacjami kształtowania zasad obrotu energią z tych źródeł, kompatybilności zasad obrotu energią z tych źródeł z regulacjami obowiązującymi w UE, 38 Usługi przesyłania powiadomień na e-mail i na komórkę w zakresie zużycia energii
elektrycznej oraz planowania oszczędności i ustalania celów,
Usługi internetowego dostępu do aplikacji z informacjami
zużycia energii elektrycznej i płatności z tym związanych dostępnych z poziomu urządzeń telekomunikacyjnych w tym
smartfonów, komputerów, tabletów, przedstawionych także
w formie zestawień i wykresów, 42 Usługi pomiarowe, usługi
oferowania wizualizacji zużycia energii, usługi zdalnego odczytywania pomiarów zużycia energii elektrycznej, usługi
doradztwa w zakresie planowania zużycia energii elektrycznej, usługi projektowania oprogramowania oraz systemów
pomiarowych w zakresie zdalnego przesyłania informacji
między inteligentnymi licznikami a systemem pomiarowym.

Nr ZT22/2022

542478
(220) 2022 04 27
TAURON POLSKA ENERGIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMIplus inteligentne rozliczanie energii TAURON
DYSTRYBUCJA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.09, 26.04.01
(510), (511) 9 Liczniki, liczniki mediów, liczniki energii elektrycznej w tym liczniki do zdalnego odczytu energii, liczniki
wody, liczniki gazu, urządzenia pomiarowe, 35 Usługi analizy
kosztów w związku z zużyciem energii elektrycznej, Usługi
w zakresie oferowania zestawień statystycznych w zakresie
zużycia energii elektrycznej, Sprzedaż energii elektrycznej,
Doradztwo i wdrażanie systemów w zakresie działalności
dotyczącej rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, Promocja działań na rzecz wdrażania systemów w zakresie działalności dotyczącej zrównoważonego
rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej,
Wspomaganie wymiany informacji pomiędzy obecnymi
i potencjalnymi uczestnikami rynku energii, promocja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego,
optymalnego rozwoju źródeł energii, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz zwiększania efektywności energetycznej w Polsce z wykorzystaniem systemów
certyfikacji poprzez: promowanie idei certyfikatów dla źródeł energii odnawialnej oraz energii z tych źródeł, Promowanie idei certyfikatów dla źródeł energii produkowanej
w skojarzeniu oraz energii z tych źródeł, Promowanie idei
certyfikatów dla efektywności energetycznej organizowanie
programów promocyjnych, konkursów, Działania promocyjne na rzecz racjonalnego rozwoju rynku energii ze źródeł
odnawialnych, kształtowania zasad obrotu energią z tych
źródeł, kompatybilności zasad obrotu energią z tych źródeł
z regulacjami kształtowania zasad obrotu energią z tych źródeł, kompatybilności zasad obrotu energią z tych źródeł z regulacjami obowiązującymi w UE, 38 Usługi przesyłania powiadomień na e-mail i na komórkę w zakresie zużycia energii
elektrycznej oraz planowania oszczędności i ustalania celów,
Usługi internetowego dostępu do aplikacji z informacjami
zużycia energii elektrycznej i płatności z tym związanych dostępnych z poziomu urządzeń telekomunikacyjnych w tym
smartfonów, komputerów, tabletów, przedstawionych także
w formie zestawień i wykresów, 42 Usługi pomiarowe, usługi
oferowania wizualizacji zużycia energii, usługi zdalnego odczytywania pomiarów zużycia energii elektrycznej, usługi
doradztwa w zakresie planowania zużycia energii elektrycznej, usługi projektowania oprogramowania oraz systemów
pomiarowych w zakresie zdalnego przesyłania informacji
między inteligentnymi licznikami a systemem pomiarowym.
542498
(220) 2022 04 27
MASTERCARD PROCESSING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)

(210)
(731)

Nr ZT22/2022
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(540) TREVICA
(510), (511) 36 Usługi finansowe, Usługi w zakresie obsługi
kart debetowych, Usługi w zakresie obsługi kart kredytowych, Usługi w zakresie operacji finansowych.
542499
(220) 2022 04 27
MASTERCARD PROCESSING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T TREVICA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.17, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi finansowe, Usługi w zakresie obsługi
kart debetowych, Usługi w zakresie obsługi kart kredytowych, Usługi w zakresie operacji finansowych.
542501
(220) 2022 04 27
HI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DIYCOOK
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania
restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące prowadzenia restauracji, Usługi marketingowe
w dziedzinie restauracji, Usługi w zakresie zamówień online
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz
z dostawą na miejsce, Wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego w zakresie działalności restauracji, Wsparcie
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, Zarządzanie biznesowe
restauracjami, Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich,
Administrowanie dotyczące marketingu, Agencje informacji
handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych demograficznych], Analiza trendów marketingowych, Analizy
w zakresie marketingu, Analiza w zakresie marketingu, Badania rynku i badania marketingowe, Badania w dziedzinie
strategii marketingowych, Doradztwo biznesowe w zakresie
marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne
w zakresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania
działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo w zakresie demografii do celów marketingowych, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu,
Doradztwo w zakresie marketingu, Dostarczanie informacji
marketingowej, Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Informacja lub badania w zakresie działalności
gospodarczej i marketingu, Marketing afiliacyjny, Marketing
bezpośredni, Marketing internetowy, Marketing opierający
się na współpracy z influencerem [Influencer marketing],
Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Opracowywanie ankiet
marketingowych, Opracowanie koncepcji marketingowych,
Pomoc w zakresie marketingu, Planowanie strategii marketingowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizacja
(210)
(731)

43

i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Porady
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji
w zakresie zarządzania marketingowego, Porady w zakresie
marketingu, Reklama i marketing, Przygotowywanie planów
marketingowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Rozwój planu marketingowego, Usługi
agencji marketingowych, Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi doradcze w zakresie marketingu
afiliacyjnego, Usługi marketingowe, Usługi konsultingowe
w zakresie marketingu internetowego, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi franczyzowe związane
z pomocą dla firm, Usługi franczyzowe związane z pomocą
w zakresie marketingu, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi,
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, 43 Dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, Informacja o usługach restauracyjnych,
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące
wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Rezerwacja stolików w restauracjach, Serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Udostępnianie opinii
na temat restauracji i barów, Udostępnianie opinii na temat
restauracji, Udzielanie informacji dotyczących restauracji,
Usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Usługi barów
i restauracji, Usługi biur podróży w zakresie rezerwowania
restauracji, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracyjne, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Zapewnianie żywności i napojów
w restauracjach, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Doradztwo
kulinarne, Dostarczanie informacji o usługach barów, Porady dotyczące przepisów kulinarnych, Informowanie i porady
w zakresie przygotowywania posiłków, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Przedstawianie
informacji w zakresie gotowania za pośrednictwem strony
internetowej, Udostępnianie informacji w postaci przepisów
na drinki, Udzielanie informacji w zakresie barów, Usługi doradcze dotyczące żywności, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności,
Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi doradcze związane z technikami pieczenia, Usługi oceny jedzenia
[dostarczanie informacji na temat jedzenia i picia], Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności
i napojów w bistrach, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Pizzerie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie
posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na ze-
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wnątrz, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi bufetów
w zakresie barów koktajlowych, Usługi w zakresie bankietów,
Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie
gotowania posiłków, Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.
542502
(220) 2022 04 27
BIBUS MENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) BIBUS MENOS
(510), (511) 7 Maszyny, obrabiarki, sterowane mechanicznie,
elektrycznie, pneumatycznie i części do nich nie zawarte
w innych klasach: amortyzatory przemysłowe, agregaty hydrauliczne, chłodnice do silników, cylindry do maszyn i silników, czopy do maszyn, dozowniki, filtry do maszyn i silników,
głowice cylindrów do silników, iskrowniki zapłonowe, koła zamachowe, koła zębate, kompresory, kondensatory powietrzne, kotły maszynowe, klocki, okładziny i szczęki hamulcowe
(inne niż do pojazdów), linki sterownicze, łańcuchy napędowe, łożyska do maszyn, maszyny drukarskie, mechanizmy
napędowe, mechanizmy sterownicze, motoreduktory, paski
napędowe, pierścienie smarowe, pierścienie tłokowe, pompy, prowadnice do maszyn, przekładnie do maszyn, reduktory i regulatory ciśnienia, rozruszniki silników, silniki, siłowniki
pneumatyczne, smarownice, sprzęgła inne niż do pojazdów
lądowych, stoły do maszyn, tłoki do amortyzatorów, cylindrów, silników, tłumiki, wały, zawory, złącza części silników,
9 Elektroniczne układy sterujące do maszyn i urządzeń hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych, skanery, wyłączniki samoczynne i zdalnie sterowane, wskaźniki ciśnienia
zaworach, złącza i złączki elektryczne, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, 11 Filtry (części instalacji domowych lub
przemysłowych), filtry do wody pitnej, 16 Materiały do modelowania, tworzywa sztuczne do modelowania, urządzenia
i maszyny do powielania.
(210)
(731)

542503
(220) 2022 04 27
BIBUS MENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIBUS MENOS
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.06, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.12, 26.02.01
(510), (511) 7 Maszyny, obrabiarki, sterowane mechanicznie,
elektrycznie, pneumatycznie i części do nich nie zawarte
w innych klasach: amortyzatory przemysłowe, agregaty hydrauliczne, chłodnice do silników, cylindry do maszyn i silników, czopy do maszyn, dozowniki, filtry do maszyn i silników,
głowice cylindrów do silników, iskrowniki zapłonowe, koła zamachowe, koła zębate, kompresory, kondensatory powietrzne, kotły maszynowe, klocki, okładziny i szczęki hamulcowe
(inne niż do pojazdów), linki sterownicze, łańcuchy napędowe, łożyska do maszyn, maszyny drukarskie, mechanizmy
napędowe, mechanizmy sterownicze, motoreduktory, paski
napędowe, pierścienie smarowe, pierścienie tłokowe, pompy, prowadnice do maszyn, przekładnie do maszyn, reduktory i regulatory ciśnienia, rozruszniki silników, silniki, siłowniki
pneumatyczne, smarownice, sprzęgła inne niż do pojazdów
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lądowych, stoły do maszyn, tłoki do amortyzatorów, cylindrów, silników, tłumiki, wały, zawory, złącza części silników,
9 Elektroniczne układy sterujące do maszyn i urządzeń hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych, skanery, wyłączniki samoczynne i zdalnie sterowane, wskaźniki ciśnienia
zaworach, złącza i złączki elektryczne, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, 11 Filtry (części instalacji domowych lub
przemysłowych), filtry do wody pitnej, 16 Materiały do modelowania, tworzywa sztuczne do modelowania, urządzenia
i maszyny do powielania.
(210)
(731)
(540)
(540)

542504
(220) 2022 04 27
ZDYBEL PAWEŁ WEBBIT, Lublin
(znak słowno-graficzny)
webbit

(531) 26.02.01, 26.02.03, 27.05.01
(510), (511) 9 Modemy, Urządzenia do rejestracji, transmisji
i odtwarzania dźwięku, obrazu i danych, nośniki zapisu magnetycznego, Urządzenia liczące, Chipy (układy scalone), enkodery (przetwarzanie danych), Niezapisane nośniki danych
wszelkiego rodzaju, dyski kompaktowe (ROM, pamięć tylko
do odczytu), dyski kompaktowe (dźwięk, obraz), komputery,
programy komputerowe (przechowywane), programy komputerowe przechowywane na nośnikach danych, w szczególności programy operacyjne komputerów, urządzenia
peryferyjne komputerów, magnetyczne nośniki danych,
Optyczne nośniki danych, Sprzęt do przetwarzania danych,
interfejsy, czyli urządzenia lub programy interfejsowe dla
komputerów, Monitory [programy komputerowe], Karty inteligentne (karty z układami scalonymi), karty ISDN, Pamięć
do urządzeń przetwarzania danych, sieci komputerowych,
Kable elektryczne, kanały kablowe, gwinty do oznaczania kabli elektrycznych, osłony do oznaczania kabli elektrycznych,
zaciski kablowe, osłony do kabli elektrycznych, 42 Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania,
Projektowanie i tworzenie programów komputerowych,
Aktualizacja stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron domowych i stron internetowych, doradztwo w zakresie technologii telekomunikacyjnych, obsługa
wyszukiwarek internetowych, zarządzanie danymi na serwerach w sieciach komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, projektowanie stron domowych i stron
internetowych, Elektroniczny backup danych, Tworzenie
stron internetowych, doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania, wdrażanie programów EDP w sieciach, instalacja i konserwacja oprogramowania w celu uzyskania dostępu do Internetu, instalacja programów komputerowych,
konwersja programów komputerowych i danych (z wyłączeniem zmian fizycznych), stylizacja (wzornictwo przemysłowe), doradztwo techniczne, dzierżawa i utrzymanie
przestrzeni dyskowej w celu wykorzystywania jej jako strony
internetowe dla osób trzecich (hosting), dzierżawa serwerów
internetowych, udostępnianie lub dzierżawa elektronicznej
przestrzeni dyskowej (przestrzeni internetowej) w Internecie,
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie i obsługa stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie koncepcji stron internetowych, kopiowanie programów
komputerowych, Konwersja danych lub dokumentów z nośników fizycznych na elektroniczne, Przetwarzanie danych
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cyfrowych, a mianowicie tworzenie kopii zapasowych danych elektronicznych oraz konwersja danych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych,
Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Udostępnianie
praw dostępu do baz danych za opłatą.
542519
(220) 2022 04 28
INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eko BOX InPost
(210)
(731)

(531) 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki
pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania
paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urządzenia
elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz
części do tych urządzeń, urządzenia i programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania
za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, 16 Ekologiczne opakowania kartonowe przeznaczone dla przesyłek,
35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, usługi w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi publikowania
tekstów reklamowych, 39 Usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek
do automatycznych urządzeń pocztowych, usługi kurierskie,
dostarczanie przesyłek adresowych, dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie informacji
o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów.
542541
(220) 2022 04 28
ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przytkowice
(540) (znak słowny)
(540) WOO 222
(510), (511) 3 Środki do czyszczenia pojazdów, Szampony
do pojazdów, Preparaty myjące do pojazdów, 9 Magnesy dekoracyjne, Magnesy na lodówkę, Etui na okulary, Słuchawki,
Pamięć USB [pendrive], Banki energii, Futerały na słuchawki,
Kaski motocyklowe, 12 Aerodynamiczne elementy do nadwozi pojazdów, Aerodynamiczne owiewki do pojazdów,
Amortyzatory pneumatyczne do zespołów zawieszenia
pojazdów do amortyzowania siedzenia i kabiny kierowcy, Amortyzatory stanowiące części zawieszeń pojazdów,
Amortyzatory zawieszenia do pojazdów, Antypoślizgowe
przyrządy do opon pojazdów, Bagażniki do pojazdów, Chlapacze do pojazdów, Błotniki do pojazdów, Części blacharskie
do karoserii pojazdów [ukształtowane], Części i akcesoria
do pojazdów, Części i akcesoria do pojazdów lądowych,
Części karoserii do pojazdów, Części nadwozia pojazdów,
Koła do pojazdów, Nakładki na pedały rowerowe, Nakładki
(210)
(731)
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na pedały motocyklowe, Kierownice, Kierownice do motocykli, Kierownice do samochodów, Kierownice [rowerowa, motocyklowa], Części i akcesoria do pojazdów, w szczególności
do tuningu, Lusterka do pojazdów, Podnóżki motocyklowe,
Pokrowce na siodełka motocyklowe, Sakwy boczne motocyklowe, Taśma na rączki motocyklowe, Torby na bagażniki
motocyklowe, Owiewki do pojazdów, Ramki do tablic rejestracyjnych, Zderzaki do pojazdów, Klamki do drzwi samochodowych, Ochraniacze na klamki samochodowe do zapobiegania zarysowaniom, Pióra wycieraczek do przedniej
szyby do pojazdów, Haki holownicze do pojazdów, Kołpaki
[do pojazdów], Ozdobne kołpaki do pojazdów, Samochody,
Amortyzatory do samochodów, 14 Breloki do kluczy [kółka
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Chowane breloki do kluczy, Zegary i zegarki, 16 Notesy, Notesy
kieszonkowe, Artykuły papiernicze do pisania, Zeszyty, Piórniki, Pióra i długopisy, Długopisy kolorowe, Pojemniki na artykuły papiernicze, Pojemniki na biurko, Pojemniki na długopisy, Kalendarze, Naklejki na samochody, Naklejki, Ozdobne
naklejki do piast kół samochodowych, Nalepki na zderzaki
pojazdów, 18 Plecaki, Torebki-worki, Worki ze sznurkiem,
Płócienne torby na zakupy, Torby szkolne, Sportowe torby,
Torby, Portfele, 20 Łapacze snów [dekoracje], Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Dekoracje wiszące [ozdoby], Miski
z tworzyw sztucznych, 21 Kubki, Kubki do kawy, Kubki do napojów, Kubki podróżne, Kubki termiczne, Szklane filiżanki,
szklanki, kieliszki, Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Kielichy do napojów [puchary], Ozdobne kule
szklane, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte
w tej klasie, Bidony [puste], Bidony rowerowe, Termosy, Butelki izolowane, termosy, 25 Topy [odzież], Szaliki [odzież], Swetry [odzież], Śpioszki, pajacyki [odzież], Paski [odzież], Odzież
sportowa, Odzież męska, damska i dziecięca, Chusty [odzież],
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Czapki [nakrycia głowy], Czapki z daszkiem, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe,
T-shirty z krótkim rękawem, Bluzki, Koszule, Kurtki, Opaski
na głowę [odzież], Odzież, w szczególności motocyklowa,
Odzież, w szczególności samochodowa, Odzież, w szczególności rowerowa, Buty motocyklowe, Kurtki motocyklowe, Rękawice motocyklowe, 28 Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Maskotki, Gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, Karty do gry, Gry planszowe, Balony
na przyjęcia, 30 Musy (słodycze), Lodowe słodycze, Słodycze
bez cukru, Słodycze [cukierki], Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze piankowe, Słodycze do żucia, Nielecznicze słodycze o gumowej konsystencji, Galaretki owocowe [słodycze], Dropsy owocowe [słodycze], Żelki [wyroby
cukiernicze], Batony czekoladowe, Cukierki, batony i guma
do żucia, Batoniki, Chipsy [produkty zbożowe], Ciasteczka,
Ciastka, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
Czekolada, Herbata, Kawa, 32 Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Niegazowane
napoje bezalkoholowe, Soki, Piwo.
542553
(220) 2022 04 28
ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXTRA HUMUS
(210)
(731)
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(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy, biostymulatory roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin, środki do konserwacji kwiatów,
preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub
weterynaryjne, humus, kompost, preparaty poprawiające
kondycję gleby.
542562
(220) 2022 04 29
AW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Strączno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SINOGAL
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości
i majątku, Zarządzanie nieruchomościami, Wynajmowanie
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Biuro wynajmu
mieszkań, Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania],
Usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem
domów i mieszkań, Usługi wynajmu mieszkań, Wynajem
mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań,
37 Budowa nieruchomości mieszkalnych.
542576
(220) 2022 04 29
AMIGOS BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMIGOS BETON

(210)
(731)

(531) 02.09.18, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Masa betonowa prefabrykowana, Podłogi betonowe, Betonowe elementy budowlane, Betonowe
materiały budowlane, Beton, Beton do odlewania, Beton gotowy do użycia, Beton samopoziomujący do użytku w budownictwie, Zaprawy budowlane, Kruszywa budowlane.
542583
(220) 2022 04 29
BD AESTHETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KARISMA
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki
toaletowe, Preparaty toaletowe, Preparaty do pielęgnacji
skóry, oczu i paznokci, Kolagen hydrolizowany do użytku
kosmetycznego, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki
do stosowania na skórę, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki
w postaci kremów, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kre(210)
(731)
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my i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Mleczko kosmetyczne, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ciała, Pianki oczyszczające do skóry, Pianki do oczyszczania
ciała, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty do pielęgnacji skóry,
Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty kolagenowe do zastosowań
kosmetycznych, Preparaty złuszczające do twarzy do użytku
kosmetycznego, Prokolagen do celów kosmetycznych, Serum do celów kosmetycznych, Serum pielęgnacyjne, Serum
przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego,
5 Enzymy do celów medycznych, Kolagen do celów medycznych, Mieszane preparaty biologiczne do celów medycznych, Preparaty aminokwasowe do użytku medycznego,
Preparaty biochemiczne do użytku medycznego, Preparaty
chemiczne do celów medycznych, Preparaty enzymatyczne
do celów medycznych, Preparaty lecznicze do pielęgnacji
zdrowia, Preparaty medyczne, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty na bazie mikroorganizmów
do celów medycznych, Preparaty witaminowe i mineralne,
Preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Sekwencje
kwasów nukleinowych do celów medycznych i weterynaryjnych, Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Serum kojące dla
skóry [lecznicze], Środki aktywujące czynność komórkową
do celów medycznych, Wypełnienia skóry do wstrzykiwania,
Aminokwasy do celów medycznych, Aminokwasy do celów
medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty i materiały diagnostyczne, Biologiczne preparaty do celów medycznych.
542598
(220) 2022 04 29
OBI Gmbh & Co. Deutschland KG,
Wermelskirchen, DE
(540) (znak słowny)
(540) Zrobisz to z OBI
(510), (511) 1 Kity [wypełniacze], Kity szklarskie, Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje do okładzin ściennych, Kleje
do płytek ceramicznych, Kleje do połączeń metal-metal
[inne niż do materiałów piśmiennych lub użytku domowego], Kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych, Kleje
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, Kleje konstrukcyjne do użytku w budownictwie, Kleje kontaktowe,
Kleje poliuretanowe, Kleje przemysłowe do użytku w instalacjach wodnokanalizacyjnych, Kleje topliwe, Kleje w sprayu,
Kleje, inne niż do artykułów papierniczych lub nie do użytku
domowego, Materiały klejące dla przemysłu budowlanego,
Nawozy, Nawozy chemiczne, Nawozy do gleb, Nawozy
do gleby i ziemi doniczkowej, Nawozy do roślin doniczkowych, Nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, Organiczna
ziemia doniczkowa, Spoiwa cementowe, Spoiwa do zaprawy, Spoiwa jako domieszki do zapraw murarskich, Środki
chemiczne do zaprawiania nasion, Żywice epoksydowe, Żywice poliuretanowe, 2 Barwniki, Bejce, Bejce do drewna, Bejce do podłóg, Farby antykorozyjne, Farby dekoracyjne, Farby
do domu, Farby do podłóg, Farby do powlekania ścian, Farby
gruntowe, Farby i farby mocno rozcieńczone, Farby reliefowe, Farby teksturowe, Farby w proszku, Farby w sprayu, Farby
wewnętrzne, Farby wodoodporne, Farby zapobiegające
rdzy, Farby zewnętrzne, Koloranty, Lakiery, Lakiery do drewna, Lakiery do malowania, Lakiery i pokosty, Lakiery ochronne do podłóg, Lakiery przeznaczone dla przemysłu, Lakiery
samochodowe, Lakiery silikonowe, Lakiery w sprayu, Materiały dekoracyjne w postaci farb, Mieszaniny do osuszania
farb, Mieszanki do impregnacji wodoodpornej w postaci
farb, Mieszanki farb, Mieszanki gruntujące, Ochronne oleje
do drewna, Oleje antykorozyjne, Oleje do drewna, Oleje
do konserwacji drewna, Oleje do ochrony przed rdzą, Pig(210)
(731)
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menty, Pigmenty do farb, Pigmenty do powłok ochronnych,
Politura, Preparaty antykorozyjne, Preparaty antykorozyjne
do pojazdów, Preparaty do konserwacji i zabezpieczania,
Preparaty do rozcieńczania farb, Rozcieńczalniki do barwników, Rozcieńczalniki do farb, Rozcieńczalniki do lakierów,
Rozcieńczalniki do powłok, Spoiwa do farb, Spoiwa do lakierów, Tonery, Tusz do drukarek, Tynk wapienny, Zaprawy farbiarskie, Żywice do powlekania, Żywice do stosowania
w pigmentacji, Żywice epoksydowe do pokrywania ścian
[powłoki], Żywice epoksydowe do powlekania podłóg [powłoki], 3 Detergenty, Dodatki do prania, Kosmetyki, Mydła
do prania, Oleje czyszczące, Płyny do czyszczenia, Płyny
do mycia, Płyny do prania, Płyny do prania chemicznego,
Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
Preparaty chemiczne do prania, Preparaty czyszczące
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Preparaty do prania, Preparaty myjące, Preparaty myjące do pojazdów, Preparaty wybielające, Proszki do prania, Środki czyszczące, Środki
do czyszczenia pojazdów, Środki do polerowania, Środki
do prania tkanin, Środki do usuwania plam, Środki do usuwania rdzy, Środki do zmywania naczyń, Środki zapachowe
do celów domowych, Wybielacze, 4 Mieszanki pochłaniające
pył, Oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, Oleje lekkie, Oleje
mineralne, Oleje penetrujące, Oleje samochodowe, Oleje silnikowe, Oleje syntetyczne, Oleje techniczne, Oleje zwilżające, Parafiny przemysłowe, Smary, Smary stałe, Środki do usuwania pyłu, Świece i knoty do oświetlenia, Techniczne oleje,
Tłuszcze do smarowania, 5 Apteczki pierwszej pomocy
sprzedawane z wyposażeniem, Fungicydy, Herbicydy, Pestycydy, Preparaty do niszczenia robactwa, Preparaty do odstraszania robactwa, Przenośne apteczki pierwszej pomocy,
Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 6 Belki budowlane
z metalu, Belki z metalu, Blacha do pokrycia dachu z metalu,
Drobne wyroby metalowe, Gwoździe, Gzymsy metalowe,
Klamry metalowe, Kłódki z metalu, Kołki metalowe, Konstrukcje stalowe, Kraty metalowe, Kształtowniki z metalu, Listwy
metalowe, Materiały metalowe do celów budowlanych
i konstrukcyjnych, Materiały zbrojeniowe dla budownictwa,
metalowe, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne,
Metalowe konstrukcje, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Metalowe rury kanalizacyjne, Metalowe: rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie
do nich, w tym zawory, Nakrętki, sworznie i zamknięcia z metalu, Okucia metalowe do mebli, Rury metalowe do gazów,
Rury wodociągowe metalowe, Rury z metalu, Siatki metalowe, Szklarnie z metalu, Śruby metalowe, Zamki metalowe,
Zasuwy do zamków, 7 Automaty do sprzedaży, Automatyczne maszyny do szycia, Bezprzewodowe wiertarki elektryczne, Brzeszczoty do pił maszynowych, Domowe elektryczne
blendery, Domowe elektryczne miksery, Dystrybutory automatyczne, Elektryczne maszynki do mięsa, Elektryczne mieszarki do ciasta, Elektryczne miksery do żywności, Elektryczne młynki do kawy, Elektryczne narzędzia i przybory kuchenne, Elektryczne noże do krojenia mięsa, Elektryczne roboty
kuchenne, Elektryczne sokowirówki, Filtry do maszyn, Froterki podłogowe, Klejarki, Krajalnice do chleba, Maszyny
do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, Maszyny
do filtrowania, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszyny
do mycia szyb okien, Maszyny do ostrzenia wierteł, Maszyny
do prasowania tkanin, Maszyny do przesiewania farb, Maszyny do szycia, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, Maszyny i urządzenia rolnicze,
ogrodnicze i leśne, Maszyny i urządzenia tnące, wiercące,

47

ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, Maszyny kruszące, Maszyny rozpylające farbę, Maszyny, obrabiarki oraz
narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, Młyny [maszyny], Myjnie samochodowe,
Odkurzacze, Odśnieżarki, Pilarki do drewna, Piły tarczowe,
Piły taśmowe, Pistolety natryskowe, Pistolety natryskowe
do nakładania farb, Pługi śnieżne, Polerki do podłogi, Pompy,
kompresory i dmuchawy, Pralki, Pralko-suszarki, Prasowalnice, Prasownice i maglownice, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, Walcarki, Wiertarki, Wiertła do maszyn, Zmywarki do naczyń, Zmywarki do naczyń do celów
przemysłowych, Zmywarki do użytku domowego, 8 Kielnie,
Kombinerki, Komplety sztućców w pudełku, Krajalnice
do chleba [obsługiwane ręcznie], Łomy, Łyżki, Młotki, młotki
miękkie i młoty, Moździerze do tłuczenia i ucierania, Narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, Narzędzia
ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych,
Narzędzia ręczne, Narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, Noże ceramiczne, Noże do obkrawania,
Noże kowalskie, Noże stołowe, Noże, Nożyce, Nożyczki,
Ostrza do nożyc, Ostrza nożyc, Podnośniki ręczne, Podnośniki, Przybory do manicure i pedicure, Przybory do obcinania
i usuwania włosów, Przybory do układania włosów, Przyrządy do mocowania i łączenia, Ręczne narzędzia do obcinania,
wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, Ręczne przybory
higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów,
budowlane, do naprawy i konserwacji, Rękojeści noży, Smarownice, Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia
do użytku kuchennego, Sztućce, Tasaki [noże], Widelce, Wiertła do narzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane ręcznie],
Zaciski stolarskie, 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery,
Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, Oprogramowanie,
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie systemowe
i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe,
Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, Sprzęt do komunikacji,
Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne
i mechaniczne), Sprzęt telekomunikacyjny, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Aparatura i urządzenia
do sterowania przepływu energii elektrycznej, Komponenty
elektryczne i elektroniczne, Urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, Wzmacniacze optyczne, Lasery, Urządzenia zabezpieczające i ochronne, Systemy gaśnicze, Gaśnice, Czujniki dymu, Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Urządzenia do testowania i kontroli jakości, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, Komputery, Komputery przenośne, Komputery osobiste, Komputery i sprzęt komputerowy,
Komputerowe bazy danych, Komponenty i części do komputerów, Przewody elektryczne, Złącza elektryczne, Czujniki
elektryczne, Instalacje alarmowe, Instalacje elektryczne, Przewody instalacji elektrycznych, Gniazdka elektryczne, Gniazdka do anten, Włączniki światła, Włączniki dotykowe, Złącza
optyczne, Złącza do linii elektrycznych, Transformatory, Tablice rozdzielcze, Telewizory, Oprogramowanie użytkowe
do telewizorów, Odbiorniki radiowe, Sprzęt audio, Kable audio, Odtwarzacze cyfrowe audio, Płyty DVD, Napędy DVD,
Odtwarzacze DVD, Nagrywarki DVD, Dyski CD z danymi,
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Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Urządzenia audiowizualne, Urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu,
Urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz
urządzenia do odtwarzania filmów i video, Urządzenia
do odtwarzania filmów, Wzmacniacze sygnału wideo, Wizjery optyczne, Obiektywy, Aparaty fotograficzne, Aparaty fotograficzne cyfrowe, Filtry do aparatów fotograficznych, Kamery do pojazdów, Kamery konferencyjne, Kamery na podczerwień, Obiektywy do aparatów fotograficznych, Urządzenia
do zapisu obrazów, Urządzenia fotograficzne, Telekonwertery, Telefony, Telefony cyfrowe, Telefony bezprzewodowe,
Przewody telefoniczne, Smartfony, Tablety, 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych,
Aparatura regulacyjna do sprzętu dostarczającego wodę,
Armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych
i gazowych, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub
gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń
gazowych, Armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Armatury grzewcze, Bojlery do instalacji
grzewczych, Bojlery do użytku domowego, Bojlery do zaopatrywania w ciepłą wodę, Bojlery grzewcze, Chłodnicze
lady, Chłodnie, Czajniki elektryczne, Czajniki, Dekoracyjne
fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, Domowe grzejniki, Domowe kominki gazowe, Domowe piekarniki, Ekspresy do kawy espresso, Elektryczne Ekspresy do kawy, Elektryczne filtry do kawy, Elektryczne instalacje oświetleniowe,
Elektryczne klimatyzatory, Elektryczne lampy żarowe, Elektryczne latarki, Elektryczne opiekacze, Elektryczne piekarniki,
Elektryczne płyty grzejne, Elektryczne tostery, Filtry do akwariów, Filtry do basenów, Filtry do użytku przemysłowego
i domowego, Filtry do wody, Filtry powietrza, Frytownice,
Garnki elektryczne, Gofrownice, Grille do gotowania, Grille
elektryczne, Instalacje do lamp ulicznych, Instalacje do oświetlania choinek, Instalacje grzewcze, Instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia
do uzdatniania powietrza, Instalacje i urządzenia sanitarne,
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje oświetleniowe, Instalacje regulacyjne do rur wodnych, Instalacje
wody gorącej, Kable grzewcze, Klimatyzatory montowane
przy oknach [do celów przemysłowych], Klimatyzatory pokojowe, Kominki, Kotły grzewcze, Kuchenki elektryczne, Kuchenki gazowe, Lampki nocne, Lampy elektryczne, Lampy
fluorescencyjne, Lampy LED, Lampy stojące, Lampy stołowe,
Lampy studyjne, Lampy ścienne, Lampy wiszące, Latarki akumulatorowe, Latarki, Latarnie oświetleniowe, Latarnie, Lodówki, Łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, Maszyny
chłodnicze, Mieszacze prysznicowe, Okapy zawierające wentylatory wyciągowe, Opiekacze do kanapek, Opiekacze gazowe, Oprawki do lamp, Oprawy oświetleniowe, Osłony
do lamp, Osprzęt do oświetlenia światłowodowego, Osprzęt
do oświetlenia, Osprzęt do żarówek, Osuszacze powietrza,
Oświetlenie dekoracyjne na choinki, Oświetlenie i reflektory
do pojazdów, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Oświetleniowe oprawy, Palniki gazowe, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Palniki, Piece do ogrzewania centralnego, Piece
do spalania, Piece elektryczne, Piece grzewcze, Piece indukcyjne, Piece kuchenne, Piece olejowe, Piecyki gazowe, Piekarniki, Płyty grzejące, Podgrzewacze do potraw, Pompy ciepła, Przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Reflektory, Ręczne zawory hydrauliczne, Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania,
do żywności i napojów, Suszarki do ubrań, Systemy HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Szkło oświetleniowe,
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Światła sufitowe, Świece LED, Świetlówki, Transformatory
oświetleniowe, Uchwyty lamp, Urządzenia chłodnicze, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia do ogrzewania
i suszenia do użytku osobistego, Urządzenia do opalania się,
Urządzenia do regulacji wody, Urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, Urządzenia do suszenia, Urządzenia
i instalacje do suszenia, Urządzenia oświetleniowe LED, Urządzenia oświetleniowe, Urządzenia regulacyjne do instalacji
rur gazowych, Wymienniki ciepła, Zapalniczki i zapalarki, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Zawory bezpieczeństwa
do rur gazowych, Zawory do grzejników, Zawory kulowe,
Zawory prysznicowe, Zbiorniki na wodę, Zbiorniki wody pod
ciśnieniem, Żarówki halogenowe, Żarówki oświetleniowe
LED, Żarówki oświetleniowe, Żyrandole, 16 Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły papiernicze
do pisania, Artykuły piśmiennicze, Bielizna stołowa papierowa, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Filtry do wody z papieru, Kleje do artykułów
papierniczych, Kleje do celów domowych, Kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, Książki, Maszyny biurowe, Materiały do pisania, Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz
wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru,
Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Papier filtracyjny, Papier i karton, Papierowe obrusy, Pędzle, Spinacze
do pieniędzy, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Tworzywa sztuczne do modelowania, Wyposażenie dla artystów,
rzemieślników i modelarzy, 17 Arkusze izolacyjne, Artykuły
amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumiki drgań, Artykuły i materiały dźwiękochłonne, Artykuły i materiały elektroizolacyjne, Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed
ogniem, Artykuły i materiały termoizolacyjne, Elastomerowe
materiały uszczelniające nieprzepuszczające cieczy, Elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepuszczające gazów,
Elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepuszczające
oparów, Elastomery, Farby izolacyjne, Filc izolacyjny, Folie izolacyjne, Giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich
[w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, Gumowe materiały uszczelniające do połączeń, Gumowe wypełnienia do opakowań, Gumowe zamknięcia do butelek, Izolacja do kabli, Izolacja do rur, Izolatory, Kit, Kit uszczelniający, Kity silikonowe, Kleje izolacyjne,
Masy uszczelniające, Materiały do odnowy i naprawy opon,
Materiały do uszczelniania, Materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, Materiały izolacyjne, Materiały
uszczelniające, Materiały uszczelniające i izolacyjne, Membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, Membrany uszczelniające niemetalowe, Mieszaniny do uszczelniania, Mieszanka uszczelniająca do użytku samochodowego, Mieszanki do łączenia rur, do uszczelniania pęknięć, Mieszanki do uszczelniania złączy, Mieszanki uszczelniające, Niemetalowe izolowane osłony rur, Niemetalowe kolanka do rur,
Niemetalowe okładziny rur, Niemetalowe osłony do rur, Niemetalowe przedłużenia rur, Niemetalowe rury podziemne,
Niemetalowe rury wężowe, Niemetalowe szczeliwa do tłoków, Niemetalowe węże ciśnieniowe, Niemetalowe węże
elastyczne, Niemetalowe złączki do węży, Niemetalowy
osprzęt do węży, Odboje gumowe, Ograniczniki gumowe,
Okładziny do sprzęgła i hamulców, Paski uszczelniające
z gumy, Pierścienie uszczelniające, Plomby, uszczelki i wypełnienia, Płyty izolacyjne, Powłoki izolacyjne, Przewody gumowe do klimatyzatorów, Rurki gumowe, Rury elastyczne
do użytku przy nawadnianiu, Rury giętkie, Rury giętkie, rurki,
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przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory,
nie z metalu, Środki uszczelniające do stosowania w budownictwie, Tynk izolacyjny, Uszczelki do rur, Uszczelki do złączy
rurowych, Uszczelki niemetalowe do przewodów, Węże
ogrodowe, Włókna mineralne, Włókna szklane do celów izolacyjnych, Wodoszczelne płytki izolacyjne, Wypełniacze izolacyjne, Zatyczki gumowe, Zawory z gumy, Zespoły uszczelniające niemetalowe, Złącza niemetalowe do rur, Związki
chemiczne do uszczelniania przecieków, Żywice do wytwarzania warstwy pyłoszczelnej na ścianach, Żywice w formie
wytłaczanej, 18 Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Parasole
i parasolki, Plecaki, Skóra i imitacja skóry, Skóry zwierzęce, Torby, Torby podróżne, Walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, Wyprawione skóry,
Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 19 Asfalt drogowy, Belki budowlane (niemetalowe -), Beton, Bloki szklane
do budownictwa, Boazerie, Bruk, Cegły, Cegły szklane, Cement, Cementowe powłoki ścienne, Ceramiczne płytki
ścienne, Ceramiczne pokrycia podłogowe, Części budowlane (niemetalowe -), Dachówki gliniane, Dachówki kamienne,
Dachówki, nie z metalu, Deski drewniane, Drewniane poręcze, Drewno budowlane, Drewno do użytku w budownictwie, Elementy konstrukcyjne ze szkła, Fugi, Gips [materiał
budowlany], Gipsowe płyty ścienne, Gotowa zaprawa, Kamienie brukowe, Kamień budowlany, Kamień na ściany, Karton budowlany, Kominy niemetalowe, Krokwie dachowe,
Laminaty drewniane, Lastryko, Łupki dachowe, Marmur
do budownictwa, Masa betonowa prefabrykowana, Masy
szpachlowe, Materiały budowlane (nie z metalu), Materiały
budowlane wykonane z włókna skalnego, Materiały budowlane ze szkła, Materiały budowlane ze sztucznego kamienia,
Materiały cementujące, Materiały ceramiczne do brukowania
i układania powierzchni, Materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne z drewna i sztucznego drewna, Materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne z paku, smoły, bitumu
lub asfaltu, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne
z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Membrany
dachowe z PCV, Membrany do pokryć dachowych, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe kraty, Niemetalowe materiały do naprawy dróg, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Niemetalowe pokrywy
do kanałów, Odpływy niemetalowe, Okładziny tynkowe,
Osłony pancerne, niemetalowe, Panele szklane, Papa dachowa, Parkiety, Parkiety i płyty parkietowe, Piasek budowlany,
Płaskie szkło do budynków, Płyta gipsowo-kartonowa, Płyta
stolarska, Płyta wiórowa, Płytki chodnikowe, Płytki gipsowe,
Płytki mozaikowe ścienne, Płytki podłogowe dla budownictwa, Płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, Płyty betonowe, Płyty budowlane niemetalowe, Płyty cementowe,
Płyty drewniane, Płyty gipsowe, Płyty gipsowe do celów budowlanych, Płyty pilśniowe, Płyty stolarskie, Płyty wiórowe
z drewna, Płyty z drewna, Podłogi niemetalowe, Podłogowe
płytki niemetalowe, Prefabrykowane ściany niemetalowe,
Produkty do brukowania, niemetalowe, Profile niemetalowe
do budownictwa, Progi niemetalowe, Przewody grzewcze,
niemetalowe, Rury ceramiczne, Rury odpływowe, Rury
sztywne i zawory do nich, niemetalowe, Rury wodociągowe
(nie z metalu), Rury wykonane z cementu, Siding winylowy
[materiały budowlane], Sklejka, Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, Szczeliwa asfaltowe na bazie bitumu, Szczeliwa dachowe na bazie smoły, Szkło budowlane, Ściany betonowe, Ściany osłonowe, nie z metalu, Ścienne płytki ceramiczne, Tynk, Warstwy izolacyjne dachu, Wodoodporne
membrany bitumiczne wzmacniane włóknem szklanym,
Wylewki jastrychowe, Wylewki podłogowe, Wzmocnione
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szkło budowlane, Zaprawa cementowa do zastosowania
w budownictwie, Zaprawy budowlane, Zaprawy klejowe
do celów budowlanych, Złącza drewniane, 20 Akcesoria
do przechowywania ubrań, Beczki i beczułki, niemetalowe,
Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Dozowniki
do ręczników mocowane na stałe, Drabiny drewniane, Drabiny i ruchome schody, niemetalowe, Drabiny niemetalowe,
Kanapy, Kojce, Komody, Kredensy, Krzesła, Leżaki, Lustra (srebrzone szkło), Ławki, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Meble, Meble do sauny, Meble domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble gięte, Meble i akcesoria meblowe
wyposażenia domu, Meble kempingowe, Meble kuchenne,
Meble kuchenne do zabudowy, Meble łazienkowe, Moduły
biurkowe, Niemetalowe elementy złączne, Opakowania
drewniane do butelek, Osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, Osprzęt do szafek (Niemetalowy -), Panele meblowe, Plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, Poduszki na krzesła, Pojemniki do pakowania wykonane
z drewna, Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych,
Pojemniki do przenoszenia niemetalowe, Pojemniki drewniane, Pojemniki na lekarstwa z tworzyw sztucznych, Pojemniki niemetalowe do transportu, Pojemniki, spinacze
i uchwyty do nich, niemetalowe, Półki [meble], Półki prefabrykowane [meble], Półki ścienne [meble], Półki wystawowe,
Pudełka z drewna, Pufy [meble], Ramy do mebli, Regały, Regały wystawowe do prezentacji towarów w celach wystawowych, Segmenty wystawiennicze do celów prezentacyjnych,
Skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, Sofy, Sofy rozkładane, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Stojaki wystawowe,
Stoliki, Stoliki do herbaty, Stoliki kawowe, Stoliki nocne, Stoły,
Blaty do stołów, Stoły biurowe, Szafki, Szafki do przechowywania, Szafki kuchenne, Szafki ścienne, Szafki wystawowe,
Szafki z lustrami, Szafy, Szafy wnękowe, Szafy z lustrami, Szezlongi, Szuflady do mebli, Ścianki działowe do mebli, Tablice
korkowe, Tablice ogłoszeniowe, Tapczany posiadające miejsce do przechowywania, Toaletki, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Witryny
wystawowe, Wózki meblowe, Wyroby stolarskie, Zamki i klucze, niemetalowe, Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy
[meble], Zawory, niemetalowe, Zbiorniki do składowania
z drewna, Zbiorniki na gaz niemetalowe i niemurowane,
Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, Zestawy mebli, Zestawy mebli kuchennych, Złącza meblowe niemetalowe, Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz,
21 Akwaria i wiwaria, Artykuły do czyszczenia zębów, Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, Donice ceramiczne, Donice do roślin, Donice na rośliny, Doniczki na kwiaty, Dozowniki
mydła, Dysze do węży, Gąbki, Grzebienie, Klatki dla ptaków,
Konewki, Kosmetyczki z wyposażeniem, Kosze na pranie, Kuwety dla kotów, Łyżki do butów, Metalowe klatki do użytku
domowego, Misy na rośliny, Mydelniczki, Podstawki do doniczek, Pojemniki na kosmetyki, Przybory do celów kosmetycznych, Przybory do czyszczenia toalety i łazienki, Przybory
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały
do wytwarzania szczotek, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Przyrządy do tępienia szkodników
i robactwa, Rękawice ogrodnicze, Spryskiwacze, Sprzęt
do czyszczenia, Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia,
Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich
materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej
klasie, Stojaki do roślin, Suszarki do ubrań (służące do rozwieszania suszących się ubrań), Szczotki, Szczotki do szorowania,
Szczotki do zmywania, Szkło lustrzane, Szkło mleczne, Szkło
nieobrobione, Szyby, Ścierki, Śmietniczki, Wazony, Zastawa
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stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Zmywaki do szorowania, Zraszacze do węży ogrodowych, 24 Bielizna stołowa
i pościelowa, Gotowe zasłony z tworzyw sztucznych, Materiały tekstylne do filtrowania, Materiały tekstylne do użytku
jako zasłony do okien, Pokrowce i narzuty na meble, Tkaniny,
Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Zasłony, Zasłony gotowe, Zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw
sztucznych, Zasłony prysznicowe, Zasłony prysznicowe
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Zasłony
winylowe, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Obuwie,
Odzież, 27 Antypoślizgowe pokrycia podłogowe na klatki
schodowe, Dywaniki i maty samochodowe, Dywany, chodniki i maty, Materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Płytki korkowe, Podkłady pod
dywaniki, Podłoża antypoślizgowe, Pokrycia podłogowe, Pokrycia ścian i sufitów, Pokrycia ścienne z korka, Pokrycia ścienne z papieru, Sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Tapety nietekstylne, Tapety sufitowe, Tapety tekstylne, Tapety
winylowe, Tapety z korka, Tapety z tworzyw sztucznych, Wykładzina dywanowa, Wykładzina samochodowa, 28 Akcesoria do pływania, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Artykuły i sprzęt sportowy, Baseny do zabawy, Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Dekoracje świąteczne i ozdoby choinkowe
(nieujęte w innych klasach), Wyposażenie placów zabaw
i wesołych miasteczek, Zabawki do użytku w basenach,
31 Artykuły jadalne do żucia dla psów, Artykuły spożywcze
dla szczeniąt, Ciastka dla zwierząt, Darń naturalna, Drzewa
i produkty leśne, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych,
Karma dla gryzoni, Karma dla kotów, Karma dla psów, Karma
dla ptaków, Karma dla ryb, Karmy i pasze dla zwierząt, Kości
i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Kwiaty, Kwiaty
świeże, Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, Naturalne rośliny i kwiaty, Piasek do kuwet dla kotów, Podściółka dla
zwierząt domowych, Podściółka do kuwet dla kotów, Preparaty spożywcze dla zwierząt, Rośliny do akwariów [żywe],
Rośliny do stawów [żywe], Rośliny domowe, Rośliny doniczkowe, Rośliny naturalne (żywe), Rośliny pnące, Rośliny suszone do dekoracji, Rośliny świeże, Rośliny ze szkółki roślinnej,
Rośliny zielone naturalne do dekoracji, Rośliny żywe, Róże
[rośliny], Sadzonki, Trawy [rośliny], Winorośle, Żwirek dla kotów, Żywe kłącza, Żywe kwiaty, Żywe kwiaty naturalne, Żywe
ozdobnie ostrzyżone krzewy, Żywe rośliny do akwariów,
Żywe rośliny owocowe, Żywe rośliny wraz z mikroorganizmami symbiotycznymi, Żywność dla ryb akwariowych,
35 Usługi prowadzenia sklepów, w tym sklepów wielkopowierzchniowych z artykułami i materiałami budowlanymi,
artykułami do majsterkowania i ogrodniczymi, narzędziami,
wyrobami metalowymi, farbami, drewnem oraz wyrobami
z drewna, wykładzinami podłogowymi, roślinami, artykułami
ogrodniczymi, meblami, materiałami instalacyjnymi i oświetleniowymi, urządzeniami elektronicznymi w tym telefonami
i systemami bezpieczeństwa, Administrowanie działalnością
gospodarczą w zakresie franchisingu, Audyt działalności gospodarczej, Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie
franchisingu, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie
franchisingu, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Ocena potrzeb personelu, Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Przetwarzanie, systematyzacja
danych i zarządzanie nimi, Rachunkowość, księgowość i audyt, Telemarketing, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Zarządzanie rachunkami firm, Zarządzanie rachunkowością, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 37 Usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas
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pancernych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa mebli, Usługi szklarskie,
wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, Przewożenie i dostarczanie towarów, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Wynajem
przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, Wypożyczanie środków transportu,
40 Usługi mieszania farb, Usługi szycia, Szycie zasłon, Dorabianie kluczy, Obróbka drewna, Konserwacja drewna [inna
niż malowanie], Obróbka drewna środkami do konserwacji,
Laminowanie drewna, Wypożyczanie generatorów, Wypożyczanie urządzeń chłodniczych, Wypożyczanie urządzeń
grzewczych, Wypożyczanie sprzętu do cięcia, Wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, Wypożyczanie sprzętu
do oczyszczania wody i powietrza, Wypożyczanie elektrycznych urządzeń do spawania, Wynajem maszyn i urządzeń
do obróbki drewna, Wynajem aparatury do spawania, Wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji na zamówienie, 42 Architektura, Badania architektoniczne, Doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie budynków, Projektowanie kuchni, Projektowanie łazienek, Projektowanie mebli, Usługi architektoniczne, Usługi
architektury wnętrz, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, Usługi projektowania mebli, Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania,
44 Projektowanie krajobrazów, Ogrodnictwo i kształtowanie
krajobrazu, Projektowanie ogrodów i krajobrazów, Usługi
w zakresie architektury krajobrazu, Usługi ogrodnicze, Udostępnianie informacji na temat ogrodnictwa, Wynajem
sprzętu do rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.
542599
(220) 2022 04 29
OBI GmbH & Co. Deutschland KG,
Wermelskirchen, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZROBISZ TO Z OBI

(210)
(731)

(531) 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Kity [wypełniacze], Kity szklarskie, Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje do okładzin ściennych, Kleje
do płytek ceramicznych, Kleje do połączeń metal-metal
[inne niż do materiałów piśmiennych lub użytku domowego], Kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych, Kleje
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, Kleje konstrukcyjne do użytku w budownictwie, Kleje kontaktowe,
Kleje poliuretanowe, Kleje przemysłowe do użytku w instalacjach wodnokanalizacyjnych, Kleje topliwe, Kleje w sprayu,
Kleje, inne niż do artykułów papierniczych lub nie do użytku
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domowego, Materiały klejące dla przemysłu budowlanego,
Nawozy, Nawozy chemiczne, Nawozy do gleb, Nawozy
do gleby i ziemi doniczkowej, Nawozy do roślin doniczkowych, Nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, Organiczna
ziemia doniczkowa, Spoiwa cementowe, Spoiwa do zaprawy, Spoiwa jako domieszki do zapraw murarskich, Środki
chemiczne do zaprawiania nasion, Żywice epoksydowe, Żywice poliuretanowe, 2 Barwniki, Bejce, Bejce do drewna, Bejce do podłóg, Farby antykorozyjne, Farby dekoracyjne, Farby do domu, Farby do podłóg, Farby do powlekania ścian,
Farby gruntowe, Farby i farby mocno rozcieńczone, Farby
reliefowe, Farby teksturowe, Farby w proszku, Farby w sprayu,
Farby wewnętrzne, Farby wodoodporne, Farby zapobiegające rdzy, Farby zewnętrzne, Koloranty, Lakiery, Lakiery
do drewna, Lakiery do malowania, Lakiery i pokosty, Lakiery
ochronne do podłóg, Lakiery przeznaczone dla przemysłu,
Lakiery samochodowe, Lakiery silikonowe, Lakiery w sprayu,
Materiały dekoracyjne w postaci farb, Mieszaniny do osuszania farb, Mieszanki do impregnacji wodoodpornej w postaci
farb, Mieszanki farb, Mieszanki gruntujące, Ochronne oleje
do drewna, Oleje antykorozyjne, Oleje do drewna, Oleje
do konserwacji drewna, Oleje do ochrony przed rdzą, Pigmenty, Pigmenty do farb, Pigmenty do powłok ochronnych,
Politura, Preparaty antykorozyjne, Preparaty antykorozyjne
do pojazdów, Preparaty do konserwacji i zabezpieczania,
Preparaty do rozcieńczania farb, Rozcieńczalniki do barwników, Rozcieńczalniki do farb, Rozcieńczalniki do lakierów,
Rozcieńczalniki do powłok, Spoiwa do farb, Spoiwa do lakierów, Tonery, Tusz do drukarek, Tynk wapienny, Zaprawy farbiarskie, Żywice do powlekania, Żywice do stosowania
w pigmentacji, Żywice epoksydowe do pokrywania ścian
[powłoki], Żywice epoksydowe do powlekania podłóg
[powłoki], 3 Detergenty, Dodatki do prania, Kosmetyki, Mydła do prania, Oleje czyszczące, Płyny do czyszczenia, Płyny
do mycia, Płyny do prania, Płyny do prania chemicznego,
Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
Preparaty chemiczne do prania, Preparaty czyszczące
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Preparaty do prania, Preparaty myjące, Preparaty myjące do pojazdów, Preparaty
wybielające, Proszki do prania, Środki czyszczące, Środki
do czyszczenia pojazdów, Środki do polerowania, Środki
do prania tkanin, Środki do usuwania plam, Środki do usuwania rdzy, Środki do zmywania naczyń, Środki zapachowe
do celów domowych, Wybielacze, 4 Mieszanki pochłaniające pył, Oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, Oleje lekkie, Oleje mineralne, Oleje penetrujące, Oleje samochodowe, Oleje
silnikowe, Oleje syntetyczne, Oleje techniczne, Oleje zwilżające, Parafiny przemysłowe, Smary, Smary stałe, Środki
do usuwania pyłu, Świece i knoty do oświetlenia, Techniczne oleje, Tłuszcze do smarowania, 5 Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Fungicydy, Herbicydy,
Pestycydy, Preparaty do niszczenia robactwa, Preparaty
do odstraszania robactwa, Przenośne apteczki pierwszej
pomocy, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 6 Belki budowlane z metalu, Belki z metalu, Blacha do pokrycia dachu
z metalu, Drobne wyroby metalowe, Gwoździe, Gzymsy
metalowe, Klamry metalowe, Kłódki z metalu, Kołki metalowe, Konstrukcje stalowe, Kraty metalowe, Kształtowniki
z metalu, Listwy metalowe, Materiały metalowe do celów
budowlanych i konstrukcyjnych, Materiały zbrojeniowe dla
budownictwa, metalowe, Metalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, Metalowe konstrukcje, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe
pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Metalowe
rury kanalizacyjne, Metalowe: rury, rurki i przewody giętkie
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i wyposażenie do nich, w tym zawory, Nakrętki, sworznie
i zamknięcia z metalu, Okucia metalowe do mebli, Rury metalowe do gazów, Rury wodociągowe metalowe, Rury z metalu, Siatki metalowe, Szklarnie z metalu, Śruby metalowe,
Zamki metalowe, Zasuwy do zamków, 7 Automaty do sprzedaży, Automatyczne maszyny do szycia, Bezprzewodowe
wiertarki elektryczne, Brzeszczoty do pił maszynowych, Domowe elektryczne blendery, Domowe elektryczne miksery,
Dystrybutory automatyczne, Elektryczne maszynki do mięsa, Elektryczne mieszarki do ciasta, Elektryczne miksery
do żywności, Elektryczne młynki do kawy, Elektryczne narzędzia i przybory kuchenne, Elektryczne noże do krojenia
mięsa, Elektryczne roboty kuchenne, Elektryczne sokowirówki, Filtry do maszyn, Froterki podłogowe, Klejarki, Krajalnice do chleba, Maszyny do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, Maszyny do filtrowania, Maszyny do mycia
ciśnieniowego, Maszyny do mycia szyb okien, Maszyny
do ostrzenia wierteł, Maszyny do prasowania tkanin, Maszyny do przesiewania farb, Maszyny do szycia, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny i urządzenia
do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów,
Maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, Maszyny
i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, Maszyny kruszące, Maszyny rozpylające farbę, Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, Młyny [maszyny], Myjnie samochodowe, Odkurzacze, Odśnieżarki, Pilarki
do drewna, Piły tarczowe, Piły taśmowe, Pistolety natryskowe, Pistolety natryskowe do nakładania farb, Pługi śnieżne,
Polerki do podłogi, Pompy, kompresory i dmuchawy, Pralki,
Pralko-suszarki, Prasowalnice, Prasownice i maglownice,
Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, Walcarki, Wiertarki, Wiertła do maszyn, Zmywarki do naczyń,
Zmywarki do naczyń do celów przemysłowych, Zmywarki
do użytku domowego, 8 Kielnie, Kombinerki, Komplety
sztućców w pudełku, Krajalnice do chleba [obsługiwane
ręcznie], Łomy, Łyżki, Młotki, młotki miękkie i młoty, Moździerze do tłuczenia i ucierania, Narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, Narzędzia ręczne do użytku
w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Narzędzia ręczne,
Narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, Noże ceramiczne, Noże do obkrawania, Noże kowalskie,
Noże stołowe, Noże, Nożyce, Nożyczki, Ostrza do nożyc,
Ostrza nożyc, Podnośniki ręczne, Podnośniki, Przybory
do manicure i pedicure, Przybory do obcinania i usuwania
włosów, Przybory do układania włosów, Przyrządy do mocowania i łączenia, Ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Ręcznie
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów,
budowlane, do naprawy i konserwacji, Rękojeści noży, Smarownice, Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia
do użytku kuchennego, Sztućce, Tasaki [noże], Widelce,
Wiertła do narzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane
ręcznie], Zaciski stolarskie, 9 Aparatura, urządzenia i kable
do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne
do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Oprogramowanie, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, Kable do przewodzenia sygnału dla
urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji,
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Sprzęt do komunikacji, Sprzęt i akcesoria do przetwarzania
danych (elektryczne i mechaniczne), Sprzęt telekomunikacyjny, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych,
Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
Okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, Wzmacniacze optyczne, Lasery, Urządzenia zabezpieczające
i ochronne, Systemy gaśnicze, Gaśnice, Czujniki dymu, Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Urządzenia do testowania i kontroli
jakości, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych,
Komputery, Komputery przenośne, Komputery osobiste,
Komputery i sprzęt komputerowy, Komputerowe bazy danych, Komponenty i części do komputerów, Przewody elektryczne, Złącza elektryczne, Czujniki elektryczne, Instalacje
alarmowe, Instalacje elektryczne, Przewody instalacji elektrycznych, Gniazdka elektryczne, Gniazdka do anten, Włączniki światła, Włączniki dotykowe, Złącza optyczne, Złącza
do linii elektrycznych, Transformatory, Tablice rozdzielcze,
Telewizory, Oprogramowanie użytkowe do telewizorów,
Odbiorniki radiowe, Sprzęt audio, Kable audio, Odtwarzacze
cyfrowe audio, Płyty DVD, Napędy DVD, Odtwarzacze DVD,
Nagrywarki DVD, Dyski CD z danymi, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Urządzenia audiowizualne, Urządzenia
do rejestrowania i odtwarzania obrazu, Urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, Urządzenia do odtwarzania filmów, Wzmacniacze sygnału wideo, Wizjery optyczne,
Obiektywy, Aparaty fotograficzne, Aparaty fotograficzne
cyfrowe, Filtry do aparatów fotograficznych, Kamery do pojazdów, Kamery konferencyjne, Kamery na podczerwień,
Obiektywy do aparatów fotograficznych, Urządzenia do zapisu obrazów, Urządzenia fotograficzne, Telekonwertery,
Telefony, Telefony cyfrowe, Telefony bezprzewodowe, Przewody telefoniczne, Smartfony, Tablety, 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych,
Aparatura regulacyjna do sprzętu dostarczającego wodę,
Armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych
i gazowych, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub
gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń
gazowych, Armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Armatury grzewcze, Bojlery do instalacji
grzewczych, Bojlery do użytku domowego, Bojlery do zaopatrywania w ciepłą wodę, Bojlery grzewcze, Chłodnicze
lady, Chłodnie, Czajniki elektryczne, Czajniki, Dekoracyjne
fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, Domowe grzejniki, Domowe kominki gazowe, Domowe piekarniki, Ekspresy do kawy espresso, Elektryczne Ekspresy do kawy, Elektryczne filtry do kawy, Elektryczne instalacje oświetleniowe,
Elektryczne klimatyzatory, Elektryczne lampy żarowe, Elektryczne latarki, Elektryczne opiekacze, Elektryczne piekarniki, Elektryczne płyty grzejne, Elektryczne tostery, Filtry
do akwariów, Filtry do basenów, Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Filtry do wody, Filtry powietrza, Frytownice, Garnki elektryczne, Gofrownice, Grille do gotowania,
Grille elektryczne, Instalacje do lamp ulicznych, Instalacje
do oświetlania choinek, Instalacje grzewcze, Instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje
i urządzenia do uzdatniania powietrza, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
Instalacje oświetleniowe, Instalacje regulacyjne do rur wodnych, Instalacje wody gorącej, Kable grzewcze, Klimatyzato-
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ry montowane przy oknach [do celów przemysłowych], Klimatyzatory pokojowe, Kominki, Kotły grzewcze, Kuchenki
elektryczne, Kuchenki gazowe, Lampki nocne, Lampy elektryczne, Lampy fluorescencyjne, Lampy LED, Lampy stojące,
Lampy stołowe, Lampy studyjne, Lampy ścienne, Lampy
wiszące, Latarki akumulatorowe, Latarki, Latarnie oświetleniowe, Latarnie, Lodówki, Łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, Maszyny chłodnicze, Mieszacze prysznicowe, Okapy
zawierające wentylatory wyciągowe, Opiekacze do kanapek, Opiekacze gazowe, Oprawki do lamp, Oprawy oświetleniowe, Osłony do lamp, Osprzęt do oświetlenia światłowodowego, Osprzęt do oświetlenia, Osprzęt do żarówek,
Osuszacze powietrza, Oświetlenie dekoracyjne na choinki,
Oświetlenie i reflektory do pojazdów, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Oświetleniowe oprawy, Palniki gazowe,
Palniki, bojlery i podgrzewacze, Palniki, Piece do ogrzewania
centralnego, Piece do spalania, Piece elektryczne, Piece
grzewcze, Piece indukcyjne, Piece kuchenne, Piece olejowe,
Piecyki gazowe, Piekarniki, Płyty grzejące, Podgrzewacze
do potraw, Pompy ciepła, Przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Reflektory, Ręczne zawory hydrauliczne, Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia
i konserwowania, do żywności i napojów, Suszarki do ubrań,
Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Szkło
oświetleniowe, Światła sufitowe, Świece LED, Świetlówki,
Transformatory oświetleniowe, Uchwyty lamp, Urządzenia
chłodnicze, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, Urządzenia do opalania się, Urządzenia do regulacji wody, Urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, Urządzenia
do suszenia, Urządzenia i instalacje do suszenia, Urządzenia
oświetleniowe LED, Urządzenia oświetleniowe, Urządzenia
regulacyjne do instalacji rur gazowych, Wymienniki ciepła,
Zapalniczki i zapalarki, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Zawory bezpieczeństwa do rur gazowych, Zawory do grzejników, Zawory kulowe, Zawory prysznicowe, Zbiorniki
na wodę, Zbiorniki wody pod ciśnieniem, Żarówki halogenowe, Żarówki oświetleniowe LED, Żarówki oświetleniowe,
Żyrandole, 16 Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania
i stemplowania, Artykuły papiernicze do pisania, Artykuły
piśmiennicze, Bielizna stołowa papierowa, Dzieła sztuki oraz
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Filtry
do wody z papieru, Kleje do artykułów papierniczych, Kleje
do celów domowych, Kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, Książki, Maszyny biurowe, Materiały do pisania, Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie
edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały i środki
dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne, Materiały
szkoleniowe i instruktażowe, Papier filtracyjny, Papier i karton, Papierowe obrusy, Pędzle, Spinacze do pieniędzy, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Tworzywa sztuczne
do modelowania, Wyposażenie dla artystów, rzemieślników
i modelarzy, 17 Arkusze izolacyjne, Artykuły amortyzujące
wstrząsy i zabezpieczające, tłumiki drgań, Artykuły i materiały dźwiękochłonne, Artykuły i materiały elektroizolacyjne,
Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Artykuły
i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, Artykuły i materiały termoizolacyjne, Elastomerowe materiały
uszczelniające nieprzepuszczające cieczy, Elastomerowe
materiały uszczelniające nieprzepuszczające gazów, Elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepuszczające oparów, Elastomery, Farby izolacyjne, Filc izolacyjny, Folie izolacyjne, Giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym
zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie nie-
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metalowe, Gumowe materiały uszczelniające do połączeń,
Gumowe wypełnienia do opakowań, Gumowe zamknięcia
do butelek, Izolacja do kabli, Izolacja do rur, Izolatory, Kit, Kit
uszczelniający, Kity silikonowe, Kleje izolacyjne, Masy uszczelniające, Materiały do odnowy i naprawy opon, Materiały
do uszczelniania, Materiały i artykuły zabezpieczające przed
wodą i wilgocią, Materiały izolacyjne, Materiały uszczelniające, Materiały uszczelniające i izolacyjne, Membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, Membrany
uszczelniające niemetalowe, Mieszaniny do uszczelniania,
Mieszanka uszczelniająca do użytku samochodowego, Mieszanki do łączenia rur, do uszczelniania pęknięć, Mieszanki
do uszczelniania złączy, Mieszanki uszczelniające, Niemetalowe izolowane osłony rur, Niemetalowe kolanka do rur, Niemetalowe okładziny rur, Niemetalowe osłony do rur, Niemetalowe przedłużenia rur, Niemetalowe rury podziemne, Niemetalowe rury wężowe, Niemetalowe szczeliwa do tłoków,
Niemetalowe węże ciśnieniowe, Niemetalowe węże elastyczne, Niemetalowe złączki do węży, Niemetalowy
osprzęt do węży, Odboje gumowe, Ograniczniki gumowe,
Okładziny do sprzęgła i hamulców, Paski uszczelniające
z gumy, Pierścienie uszczelniające, Plomby, uszczelki i wypełnienia, Płyty izolacyjne, Powłoki izolacyjne, Przewody gumowe do klimatyzatorów, Rurki gumowe, Rury elastyczne
do użytku przy nawadnianiu, Rury giętkie, Rury giętkie, rurki,
przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory,
nie z metalu, Środki uszczelniające do stosowania w budownictwie, Tynk izolacyjny, Uszczelki do rur, Uszczelki do złączy
rurowych, Uszczelki niemetalowe do przewodów, Węże
ogrodowe, Włókna mineralne, Włókna szklane do celów izolacyjnych, Wodoszczelne płytki izolacyjne, Wypełniacze izolacyjne, Zatyczki gumowe, Zawory z gumy, Zespoły uszczelniające niemetalowe, Złącza niemetalowe do rur, Związki
chemiczne do uszczelniania przecieków, Żywice do wytwarzania warstwy pyłoszczelnej na ścianach, Żywice w formie
wytłaczanej, 18 Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Parasole
i parasolki, Plecaki, Skóra i imitacja skóry, Skóry zwierzęce,
Torby, Torby podróżne, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Wyprawione
skóry, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt,
19 Asfalt drogowy, Belki budowlane (Niemetalowe -), Beton,
Bloki szklane do budownictwa, Boazerie, Bruk, Cegły, Cegły
szklane, Cement, Cementowe powłoki ścienne, Ceramiczne
płytki ścienne, Ceramiczne pokrycia podłogowe, Części budowlane (Niemetalowe -), Dachówki gliniane, Dachówki kamienne, Dachówki, nie z metalu, Deski drewniane, Drewniane poręcze, Drewno budowlane, Drewno do użytku w budownictwie, Elementy konstrukcyjne ze szkła, Fugi, Gips
[materiał budowlany], Gipsowe płyty ścienne, Gotowa zaprawa, Kamienie brukowe, Kamień budowlany, Kamień
na ściany, Karton budowlany, Kominy niemetalowe, Krokwie
dachowe, Laminaty drewniane, Lastryko, Łupki dachowe,
Marmur do budownictwa, Masa betonowa prefabrykowana, Masy szpachlowe, Materiały budowlane (nie z metalu),
Materiały budowlane wykonane z włókna skalnego, Materiały budowlane ze szkła, Materiały budowlane ze sztucznego kamienia, Materiały cementujące, Materiały ceramiczne
do brukowania i układania powierzchni, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z drewna i sztucznego drewna, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z paku,
smoły, bitumu lub asfaltu, Materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów
i betonu, Membrany dachowe z PCV, Membrany do pokryć
dachowych, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne,
Niemetalowe kraty, Niemetalowe materiały do naprawy
dróg, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i kon-
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strukcyjne, Niemetalowe pokrywy do kanałów, Odpływy
niemetalowe, Okładziny tynkowe, Osłony pancerne, niemetalowe, Panele szklane, Papa dachowa, Parkiety, Parkiety
i płyty parkietowe, Piasek budowlany, Płaskie szkło do budynków, Płyta gipsowo-kartonowa, Płyta stolarska, Płyta
wiórowa, Płytki chodnikowe, Płytki gipsowe, Płytki mozaikowe ścienne, Płytki podłogowe dla budownictwa, Płytki
ścienne niemetalowe dla budownictwa, Płyty betonowe,
Płyty budowlane niemetalowe, Płyty cementowe, Płyty
drewniane, Płyty gipsowe, Płyty gipsowe do celów budowlanych, Płyty pilśniowe, Płyty stolarskie, Płyty wiórowe
z drewna, Płyty z drewna, Podłogi niemetalowe, Podłogowe
płytki niemetalowe, Prefabrykowane ściany niemetalowe,
Produkty do brukowania, niemetalowe, Profile niemetalowe
do budownictwa, Progi niemetalowe, Przewody grzewcze,
niemetalowe, Rury ceramiczne, Rury odpływowe, Rury
sztywne i zawory do nich, niemetalowe, Rury wodociągowe
(nie z metalu), Rury wykonane z cementu, Siding winylowy
[materiały budowlane], Sklejka, Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, Szczeliwa asfaltowe na bazie bitumu,
Szczeliwa dachowe na bazie smoły, Szkło budowlane, Ściany betonowe, Ściany osłonowe, nie z metalu, Ścienne płytki
ceramiczne, Tynk, Warstwy izolacyjne dachu, Wodoodporne membrany bitumiczne wzmacniane włóknem szklanym,
Wylewki jastrychowe, Wylewki podłogowe, Wzmocnione
szkło budowlane, Zaprawa cementowa do zastosowania
w budownictwie, Zaprawy budowlane, Zaprawy klejowe
do celów budowlanych, Złącza drewniane, 20 Akcesoria
do przechowywania ubrań, Beczki i beczułki, niemetalowe,
Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Dozowniki
do ręczników mocowane na stałe, Drabiny drewniane, Drabiny i ruchome schody, niemetalowe, Drabiny niemetalowe,
Kanapy, Kojce, Komody, Kredensy, Krzesła, Leżaki, Lustra (srebrzone szkło), Ławki, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Meble, Meble do sauny, Meble domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble gięte, Meble i akcesoria meblowe
wyposażenia domu, Meble kempingowe, Meble kuchenne,
Meble kuchenne do zabudowy, Meble łazienkowe, Moduły
biurkowe, Niemetalowe elementy złączne, Opakowania
drewniane do butelek, Osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, Osprzęt do szafek (Niemetalowy -), Panele meblowe, Plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, Poduszki na krzesła, Pojemniki do pakowania wykonane z drewna, Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, Pojemniki do przenoszenia niemetalowe, Pojemniki
drewniane, Pojemniki na lekarstwa z tworzyw sztucznych,
Pojemniki niemetalowe do transportu, Pojemniki, spinacze
i uchwyty do nich, niemetalowe, Półki [meble], Półki prefabrykowane [meble], Półki ścienne [meble], Półki wystawowe, Pudełka z drewna, Pufy [meble], Ramy do mebli, Regały,
Regały wystawowe do prezentacji towarów w celach wystawowych, Segmenty wystawiennicze do celów prezentacyjnych, Skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, Sofy, Sofy rozkładane, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Stojaki wystawowe, Stoliki, Stoliki do herbaty, Stoliki kawowe, Stoliki nocne,
Stoły, Blaty do stołów, Stoły biurowe, Szafki, Szafki do przechowywania, Szafki kuchenne, Szafki ścienne, Szafki wystawowe, Szafki z lustrami, Szafy, Szafy wnękowe, Szafy z lustrami, Szezlongi, Szuflady do mebli, Ścianki działowe do mebli,
Tablice korkowe, Tablice ogłoszeniowe, Tapczany posiadające miejsce do przechowywania, Toaletki, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania,
Witryny wystawowe, Wózki meblowe, Wyroby stolarskie,
Zamki i klucze, niemetalowe, Zamknięcia do pojemników
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niemetalowe, Zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], Zawory, niemetalowe, Zbiorniki
do składowania z drewna, Zbiorniki na gaz niemetalowe
i niemurowane, Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, Zestawy mebli, Zestawy mebli kuchennych, Złącza meblowe
niemetalowe, Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon
i zasłony do wnętrz, 21 Akwaria i wiwaria, Artykuły do czyszczenia zębów, Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, Donice ceramiczne, Donice do roślin, Donice na rośliny, Doniczki na kwiaty, Dozowniki mydła, Dysze do węży, Gąbki,
Grzebienie, Klatki dla ptaków, Konewki, Kosmetyczki z wyposażeniem, Kosze na pranie, Kuwety dla kotów, Łyżki
do butów, Metalowe klatki do użytku domowego, Misy
na rośliny, Mydelniczki, Podstawki do doniczek, Pojemniki
na kosmetyki, Przybory do celów kosmetycznych, Przybory
do czyszczenia toalety i łazienki, Przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania
szczotek, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji
urody, Przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, Rękawice ogrodnicze, Spryskiwacze, Sprzęt do czyszczenia,
Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Stojaki
do roślin, Suszarki do ubrań (służące do rozwieszania suszących się ubrań), Szczotki, Szczotki do szorowania, Szczotki
do zmywania, Szkło lustrzane, Szkło mleczne, Szkło nieobrobione, Szyby, Ścierki, Śmietniczki, Wazony, Zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, Zmywaki do szorowania,
Zraszacze do węży ogrodowych, 24 Bielizna stołowa i pościelowa, Gotowe zasłony z tworzyw sztucznych, Materiały
tekstylne do filtrowania, Materiały tekstylne do użytku jako
zasłony do okien, Pokrowce i narzuty na meble, Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Zasłony,
Zasłony gotowe, Zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw
sztucznych, Zasłony prysznicowe, Zasłony prysznicowe
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Zasłony
winylowe, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Obuwie, Odzież, 27 Antypoślizgowe pokrycia podłogowe
na klatki schodowe, Dywaniki i maty samochodowe, Dywany, chodniki i maty, Materiały do pokrywania podłóg
i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Płytki korkowe,
Podkłady pod dywaniki, Podłoża antypoślizgowe, Pokrycia
podłogowe, Pokrycia ścian i sufitów, Pokrycia ścienne z korka, Pokrycia ścienne z papieru, Sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Tapety nietekstylne, Tapety sufitowe, Tapety
tekstylne, Tapety winylowe, Tapety z korka, Tapety z tworzyw sztucznych, Wykładzina dywanowa, Wykładzina samochodowa, 28 Akcesoria do pływania, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Artykuły i sprzęt sportowy, Baseny
do zabawy, Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Dekoracje
świąteczne i ozdoby choinkowe (nieujęte w innych klasach),
Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Zabawki do użytku w basenach, 31 Artykuły jadalne do żucia dla
psów, Artykuły spożywcze dla szczeniąt, Ciastka dla zwierząt, Darń naturalna, Drzewa i produkty leśne, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Karma dla gryzoni, Karma dla
kotów, Karma dla psów, Karma dla ptaków, Karma dla ryb,
Karmy i pasze dla zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Kwiaty, Kwiaty świeże, Nasiona, cebulki
i rozsady do hodowli roślin, Naturalne rośliny i kwiaty, Piasek
do kuwet dla kotów, Podściółka dla zwierząt domowych,
Podściółka do kuwet dla kotów, Preparaty spożywcze dla
zwierząt, Rośliny do akwariów [żywe], Rośliny do stawów
[żywe], Rośliny domowe, Rośliny doniczkowe, Rośliny naturalne (żywe), Rośliny pnące, Rośliny suszone do dekoracji,
Rośliny świeże, Rośliny ze szkółki roślinnej, Rośliny zielone
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naturalne do dekoracji, Rośliny żywe, Róże [rośliny], Sadzonki, Trawy [rośliny], Winorośle, Żwirek dla kotów, Żywe kłącza,
Żywe kwiaty, Żywe kwiaty naturalne, Żywe ozdobnie ostrzyżone krzewy, Żywe rośliny do akwariów, Żywe rośliny owocowe, Żywe rośliny wraz z mikroorganizmami symbiotycznymi, Żywność dla ryb akwariowych, 35 Usługi prowadzenia
sklepów, w tym sklepów wielkopowierzchniowych z artykułami i materiałami budowlanymi, artykułami do majsterkowania i ogrodniczymi, narzędziami, wyrobami metalowymi,
farbami, drewnem oraz wyrobami z drewna, wykładzinami
podłogowymi, roślinami, artykułami ogrodniczymi, meblami, materiałami instalacyjnymi i oświetleniowymi, urządzeniami elektronicznymi w tym telefonami i systemami bezpieczeństwa, Administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, Audyt działalności gospodarczej,
Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu,
Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu,
Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Ocena
potrzeb personelu, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Rachunkowość, księgowość i audyt, Telemarketing, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu,
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Zarządzanie rachunkami firm, Zarządzanie rachunkowością, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 37 Usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie,
konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych,
Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie,
konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa budynków,
Konserwacja i naprawa mebli, Usługi szklarskie, wstawianie,
konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie transportu, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Przewożenie i dostarczanie towarów, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, Wypożyczanie środków transportu, 40 Usługi
mieszania farb, Usługi szycia, Szycie zasłon, Dorabianie kluczy, Obróbka drewna, Konserwacja drewna [inna niż malowanie], Obróbka drewna środkami do konserwacji, Laminowanie drewna, Wypożyczanie generatorów, Wypożyczanie
urządzeń chłodniczych, Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypożyczanie sprzętu do cięcia, Wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, Wypożyczanie sprzętu do oczyszczania wody i powietrza, Wypożyczanie elektrycznych
urządzeń do spawania, Wynajem maszyn i urządzeń do obróbki drewna, Wynajem aparatury do spawania, Wynajem
sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji na zamówienie, 42 Architektura,
Badania architektoniczne, Doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Projektowanie architektoniczne,
Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie budynków, Projektowanie kuchni, Projektowanie łazienek, Projektowanie mebli, Usługi architektoniczne, Usługi
architektury wnętrz, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, Usługi projektowania mebli, Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania, 44 Projektowanie krajobrazów, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, Projektowanie ogrodów i krajobrazów,
Usługi w zakresie architektury krajobrazu, Usługi ogrodni-
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cze, Udostępnianie informacji na temat ogrodnictwa, Wynajem sprzętu do rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.
542601
(220) 2022 04 29
OBI Gmbh & Co. Deutschland KG,
Wermelskirchen, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLE ZRÓB TO SAM
(210)
(731)
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ty, Stoliki kawowe, Stoliki nocne, Stoły, Blaty do stołów, Stoły
biurowe, Szafki, Szafki do przechowywania, Szafki kuchenne,
Szafki ścienne, Szafki wystawowe, Szafki z lustrami, Szafy,
Szafy wnękowe, Szafy z lustrami, Szezlongi, Szuflady do mebli, Ścianki działowe do mebli, Tapczany posiadające miejsce do przechowywania, Toaletki, wieszaki stojące do ubrań
[meble] i haczyki na ubrania, Witryny wystawowe, Wózki
meblowe, Zamykane szafki do przechowywania cennych
rzeczy [meble], Zestawy mebli, Zestawy mebli kuchennych,
Złącza meblowe niemetalowe, Zestawy i części mebli przeznaczone do samodzielnego montażu, zawarte w tej klasie,
35 Usługi prowadzenia sklepów, w tym sklepów wielkopowierzchniowych z artykułami i materiałami budowlanymi,
artykułami do majsterkowania i ogrodniczymi, narzędziami,
wyrobami metalowymi, farbami, drewnem oraz wyrobami
z drewna, wykładzinami podłogowymi, roślinami, artykułami
ogrodniczymi, meblami, materiałami instalacyjnymi i oświetleniowymi, urządzeniami elektronicznymi w tym telefonami
i systemami bezpieczeństwa, 42 Projektowanie kuchni, Projektowanie łazienek, Projektowanie mebli.
542602
(220) 2022 04 29
OBI GmbH & Co. Deutschland KG,
Wermelskirchen, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZESTAW ZRÓB TO SAM
(210)
(731)

(531) 14.07.15, 26.01.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 1 Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, Kleje kontaktowe,
Kleje poliuretanowe, Kleje topliwe, Kleje w sprayu, Wszystkie
wyżej wymienione towary przeznaczone do wykonywania oraz renowacji wyrobów meblarskich, 2 Barwniki, Bejce, Bejce do drewna, Farby antykorozyjne, Farby gruntowe,
Farby i farby mocno rozcieńczone, Farby w proszku, Farby
w sprayu, Farby wewnętrzne, Farby wodoodporne, Farby zapobiegające rdzy, Lakiery, Lakiery do drewna, Lakiery do malowania, Lakiery i pokosty, Mieszanki farb, Mieszanki gruntujące, Ochronne oleje do drewna, Oleje antykorozyjne, Oleje
do drewna, Oleje do konserwacji drewna, Oleje do ochrony
przed rdzą, Pigmenty, Pigmenty do farb, Pigmenty do powłok ochronnych, Politura, Preparaty antykorozyjne, Preparaty do konserwacji i zabezpieczania, Preparaty do rozcieńczania farb, Rozcieńczalniki do barwników, Rozcieńczalniki
do farb, Rozcieńczalniki do lakierów, Rozcieńczalniki do powłok, Spoiwa do farb, Spoiwa do lakierów, Żywice do powlekania, Żywice do stosowania w pigmentacji, Wszystkie
wyżej wymienione towary przeznaczone do wykonywania
oraz renowacji wyrobów meblarskich, 6 Drobne wyroby metalowe, Gwoździe, Klamry metalowe, Kłódki z metalu, Kołki
metalowe, Kształtowniki z metalu, Listwy metalowe, Nakrętki, sworznie i zamknięcia z metalu, Okucia metalowe do mebli, Śruby metalowe, Zamki metalowe, Zasuwy do zamków,
Wszystkie wyżej wymienione towary przeznaczone do wykonywania oraz renowacji wyrobów meblarskich, 20 Akcesoria do przechowywania ubrań, Dozowniki do ręczników
mocowane na stałe, Drabiny drewniane, Kanapy, Komody,
Kredensy, Krzesła, Leżaki, Lustra (srebrzone szkło), Ławki, Łóżka, Meble, Meble do sauny, Meble domowe, Meble domowe,
biurowe i ogrodowe, Meble gięte, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble kempingowe, Meble kuchenne, Meble kuchenne do zabudowy, Meble łazienkowe,
Moduły biurkowe, Osprzęt do szafek (Niemetalowy -), Panele
meblowe, Poduszki na krzesła, Pojemniki drewniane, Pojemniki na lekarstwa z tworzyw sztucznych, Półki [meble], Półki
prefabrykowane [meble], Półki ścienne [meble], Półki wystawowe, Pufy [meble], Ramy do mebli, Regały, Regały wystawowe do prezentacji towarów w celach wystawowych,
Segmenty wystawiennicze do celów prezentacyjnych, Sofy,
Sofy rozkładane, Stojaki wystawowe, Stoliki, Stoliki do herba-

(531)

02.09.14, 14.07.15, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 1 Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, Kleje kontaktowe, Kleje
poliuretanowe, Kleje topliwe, Kleje w sprayu, 2 Barwniki, Bejce,
Bejce do drewna, Farby antykorozyjne, Farby gruntowe, Farby
i farby mocno rozcieńczone, Farby w proszku, Farby w sprayu,
Farby wewnętrzne, Farby wodoodporne, Farby zapobiegające
rdzy, Lakiery, Lakiery do drewna, Lakiery do malowania, Lakiery i pokosty, Mieszanki farb, Mieszanki gruntujące, Ochronne
oleje do drewna, Oleje antykorozyjne, Oleje do drewna, Oleje do konserwacji drewna, Oleje do ochrony przed rdzą, Pigmenty, Pigmenty do farb, Pigmenty do powłok ochronnych,
Politura, Preparaty antykorozyjne, Preparaty do konserwacji
i zabezpieczania, Preparaty do rozcieńczania farb, Rozcieńczalniki do barwników, Rozcieńczalniki do farb, Rozcieńczalniki
do lakierów, Rozcieńczalniki do powłok, Spoiwa do farb, Spoiwa do lakierów, Żywice do powlekania, Żywice do stosowania
w pigmentacji, 6 Drobne wyroby metalowe, Gwoździe, Klamry
metalowe, Kłódki z metalu, Kołki metalowe, Kształtowniki z metalu, Listwy metalowe, Nakrętki, sworznie i zamknięcia z metalu, Okucia metalowe do mebli, Śruby metalowe, Zamki metalowe, Zasuwy do zamków, 20 Akcesoria do przechowywania
ubrań, Beczki i beczułki, niemetalowe, Budy, kojce i legowiska
dla zwierząt domowych, Dozowniki do ręczników mocowane na stałe, Drabiny drewniane, Drabiny i ruchome schody,
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niemetalowe, Drabiny niemetalowe, Kanapy, Kojce, Komody,
Kredensy, Krzesła, Leżaki, Lustra (srebrzone szkło), Ławki, Łóżka,
pościel, materace, poduszki, Meble, Meble do sauny, Meble
domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble gięte,
Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble kempingowe, Meble kuchenne, Meble kuchenne do zabudowy,
Meble łazienkowe, Moduły biurkowe, Niemetalowe elementy
złączne, Opakowania drewniane do butelek, Osprzęt do drzwi,
bram i okien, niemetalowe, Osprzęt do szafek (Niemetalowy -),
Panele meblowe, Plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie,
niemetalowe, Poduszki na krzesła, Pojemniki do pakowania
wykonane z drewna, Pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, Pojemniki do przenoszenia niemetalowe, Pojemniki drewniane, Pojemniki na lekarstwa z tworzyw sztucznych,
Pojemniki niemetalowe do transportu, Pojemniki, spinacze
i uchwyty do nich, niemetalowe, Półki [meble], Półki prefabrykowane [meble], Półki ścienne [meble], Półki wystawowe, Pudełka z drewna, Pufy [meble], Ramy do mebli, Regały, Regały
wystawowe do prezentacji towarów w celach wystawowych,
Segmenty wystawiennicze do celów prezentacyjnych, Skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, Sofy, Sofy rozkładane, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych,
zawarte w tej klasie, Stojaki wystawowe, Stoliki, Stoliki do herbaty, Stoliki kawowe, Stoliki nocne, Stoły, Blaty do stołów, Stoły
biurowe, Szafki, Szafki do przechowywania, Szafki kuchenne,
Szafki ścienne, Szafki wystawowe, Szafki z lustrami, Szafy, Szafy
wnękowe, Szafy z lustrami, Szezlongi, Szuflady do mebli, Ścianki działowe do mebli, Tablice korkowe, Tablice ogłoszeniowe,
Tapczany posiadające miejsce do przechowywania, Toaletki,
Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Witryny wystawowe, Wózki meblowe, Wyroby stolarskie, Zamki i klucze, niemetalowe, Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], Zawory, niemetalowe, Zbiorniki
do składowania z drewna, Zbiorniki na gaz niemetalowe i niemurowane, Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, Zestawy
mebli, Zestawy mebli kuchennych, Złącza meblowe niemetalowe, Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony
do wnętrz, Zestawy i części mebli przeznaczone do samodzielnego montażu, 35 Usługi prowadzenia sklepów, w tym
sklepów wielkopowierzchniowych z artykułami i materiałami
budowlanymi, artykułami do majsterkowania i ogrodniczymi,
narzędziami, wyrobami metalowymi, farbami, drewnem oraz
wyrobami z drewna, wykładzinami podłogowymi, roślinami,
artykułami ogrodniczymi, meblami, materiałami instalacyjnymi i oświetleniowymi, urządzeniami elektronicznymi w tym
telefonami i systemami bezpieczeństwa, 42 Projektowanie
kuchni, Projektowanie łazienek, Projektowanie mebli.
542604
(220) 2022 04 29
OBI GmbH & Co. Deutschland KG,
Wermelskirchen, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OBI OGRODOWY RAJ ŚWIĘTO ROŚLIN DOMOWYCH
I OGRODOWYCH
(210)
(731)
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(531) 05.03.11, 05.03.16, 05.05.23, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 Kity [wypełniacze], Kity szklarskie, Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje do okładzin ściennych, Kleje
do płytek ceramicznych, Kleje do połączeń metal-metal
[inne niż do materiałów piśmiennych lub użytku domowego],
Kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych, Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, Kleje konstrukcyjne
do użytku w budownictwie, Kleje kontaktowe, Kleje poliuretanowe, Kleje przemysłowe do użytku w instalacjach wodnokanalizacyjnych, Kleje topliwe, Kleje w sprayu, Kleje, inne
niż do artykułów papierniczych lub nie do użytku domowego, Materiały klejące dla przemysłu budowlanego, Nawozy,
Nawozy chemiczne, Nawozy do gleb, Nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, Nawozy do roślin doniczkowych, Nawozy
sztuczne do użytku w rolnictwie, Organiczna ziemia doniczkowa, Spoiwa cementowe, Spoiwa do zaprawy, Spoiwa jako
domieszki do zapraw murarskich, Środki chemiczne do zaprawiania nasion, Żywice epoksydowe, Żywice poliuretanowe, 5 Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Fungicydy, Herbicydy, Pestycydy, Preparaty do niszczenia robactwa, Preparaty do odstraszania robactwa, Przenośne apteczki pierwszej pomocy, Środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, 6 Belki budowlane z metalu, Belki z metalu,
Blacha do pokrycia dachu z metalu, Drobne wyroby metalowe, Gwoździe, Gzymsy metalowe, Klamry metalowe, Kłódki
z metalu, Kołki metalowe, Konstrukcje stalowe, Kraty metalowe, Kształtowniki z metalu, Listwy metalowe, Materiały metalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Materiały
zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, Metalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe materiały
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Metalowe rury kanalizacyjne, Metalowe: rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, Nakrętki,
sworznie i zamknięcia z metalu, Okucia metalowe do mebli,
Rury metalowe do gazów, Rury wodociągowe metalowe,
Rury z metalu, Siatki metalowe, Szklarnie z metalu, Śruby metalowe, Zamki metalowe, Zasuwy do zamków, 7 Automaty
do sprzedaży, Automatyczne maszyny do szycia, Bezprzewodowe wiertarki elektryczne, Brzeszczoty do pił maszynowych, Domowe elektryczne blendery, Domowe elektryczne
miksery, Dystrybutory automatyczne, Elektryczne maszynki
do mięsa, Elektryczne mieszarki do ciasta, Elektryczne miksery do żywności, Elektryczne młynki do kawy, Elektryczne narzędzia i przybory kuchenne, Elektryczne noże do krojenia
mięsa, Elektryczne roboty kuchenne, Elektryczne sokowirówki, Filtry do maszyn, Froterki podłogowe, Klejarki, Krajalnice do chleba, Maszyny do czyszczenia i mycia powierzchni
zewnętrznych, Maszyny do filtrowania, Maszyny do mycia
ciśnieniowego, Maszyny do mycia szyb okien, Maszyny
do ostrzenia wierteł, Maszyny do prasowania tkanin, Maszyny do przesiewania farb, Maszyny do szycia, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny i urządzenia
do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów,
Maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, Maszyny
i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki
powierzchni, Maszyny kruszące, Maszyny rozpylające farbę,
Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie
elektrycznym, do mocowania i łączenia, Młyny [maszyny],
Myjnie samochodowe, Odkurzacze, Odśnieżarki, Pilarki
do drewna, Piły tarczowe, Piły taśmowe, Pistolety natryskowe, Pistolety natryskowe do nakładania farb, Pługi śnieżne,
Polerki do podłogi, Pompy, kompresory i dmuchawy, Pralki,
Pralko-suszarki, Prasowalnice, Prasownice i maglownice,
Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, Wal-
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carki, Wiertarki, Wiertła do maszyn, Zmywarki do naczyń,
Zmywarki do naczyń do celów przemysłowych, Zmywarki
do użytku domowego, 8 Kielnie, Kombinerki, Komplety
sztućców w pudełku, Krajalnice do chleba [obsługiwane
ręcznie], Łomy, Łyżki, Młotki, młotki miękkie i młoty, Moździerze do tłuczenia i ucierania, Narzędzia ręczne budowlane,
do naprawy i konserwacji, Narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Narzędzia ręczne, Narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, Noże
ceramiczne, Noże do obkrawania, Noże kowalskie, Noże stołowe, Noże, Nożyce, Nożyczki, Ostrza do nożyc, Ostrza nożyc,
Podnośniki ręczne, Podnośniki, Przybory do manicure i pedicure, Przybory do obcinania i usuwania włosów, Przybory
do układania włosów, Przyrządy do mocowania i łączenia,
Ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji
urody dla ludzi i zwierząt, Ręcznie sterowane narzędzia
i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy
i konserwacji, Rękojeści noży, Smarownice, Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, Tasaki
[noże], Widelce, Wiertła do narzędzi obrotowych [narzędzia
obsługiwane ręcznie], Zaciski stolarskie, 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, Aparatura regulacyjna do sprzętu dostarczającego wodę, Armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, Armatura
regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych,
Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń
wodnych, Armatury grzewcze, Bojlery do instalacji grzewczych, Bojlery do użytku domowego, Bojlery do zaopatrywania w ciepłą wodę, Bojlery grzewcze, Chłodnicze lady,
Chłodnie, Czajniki elektryczne, Czajniki, Dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, Domowe grzejniki, Domowe kominki gazowe, Domowe piekarniki, Ekspresy
do kawy espresso, Elektryczne Ekspresy do kawy, Elektryczne
filtry do kawy, Elektryczne instalacje oświetleniowe, Elektryczne klimatyzatory, Elektryczne lampy żarowe, Elektryczne latarki, Elektryczne opiekacze, Elektryczne piekarniki, Elektryczne płyty grzejne, Elektryczne tostery, Filtry do akwariów,
Filtry do basenów, Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Filtry do wody, Filtry powietrza, Frytownice, Garnki
elektryczne, Gofrownice, Grille do gotowania, Grille elektryczne, Instalacje do lamp ulicznych, Instalacje do oświetlania choinek, Instalacje grzewcze, Instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia
do uzdatniania powietrza, Instalacje i urządzenia sanitarne,
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje oświetleniowe, Instalacje regulacyjne do rur wodnych, Instalacje
wody gorącej, Kable grzewcze, Klimatyzatory montowane
przy oknach [do celów przemysłowych], Klimatyzatory pokojowe, Kominki, Kotły grzewcze, Kuchenki elektryczne, Kuchenki gazowe, Lampki nocne, Lampy elektryczne, Lampy
fluorescencyjne, Lampy LED, Lampy stojące, Lampy stołowe,
Lampy studyjne, Lampy ścienne, Lampy wiszące, Latarki akumulatorowe, Latarki, Latarnie oświetleniowe, Latarnie, Lodówki, Łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, Maszyny
chłodnicze, Mieszacze prysznicowe, Okapy zawierające wentylatory wyciągowe, Opiekacze do kanapek, Opiekacze gazowe, Oprawki do lamp, Oprawy oświetleniowe, Osłony
do lamp, Osprzęt do oświetlenia światłowodowego, Osprzęt
do oświetlenia, Osprzęt do żarówek, Osuszacze powietrza,
Oświetlenie dekoracyjne na choinki, Oświetlenie i reflektory
do pojazdów, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Oświe-
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tleniowe oprawy, Palniki gazowe, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Palniki, Piece do ogrzewania centralnego, Piece
do spalania, Piece elektryczne, Piece grzewcze, Piece indukcyjne, Piece kuchenne, Piece olejowe, Piecyki gazowe, Piekarniki, Płyty grzejące, Podgrzewacze do potraw, Pompy ciepła, Przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Reflektory, Ręczne zawory hydrauliczne, Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania,
do żywności i napojów, Suszarki do ubrań, Systemy HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Szkło oświetleniowe,
Światła sufitowe, Świece LED, Świetlówki, Transformatory
oświetleniowe, Uchwyty lamp, Urządzenia chłodnicze, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia do ogrzewania
i suszenia do użytku osobistego, Urządzenia do opalania się,
Urządzenia do regulacji wody, Urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, Urządzenia do suszenia, Urządzenia
i instalacje do suszenia, Urządzenia oświetleniowe LED, Urządzenia oświetleniowe, Urządzenia regulacyjne do instalacji
rur gazowych, Wymienniki ciepła, Zapalniczki i zapalarki, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Zawory bezpieczeństwa
do rur gazowych, Zawory do grzejników, Zawory kulowe,
Zawory prysznicowe, Zbiorniki na wodę, Zbiorniki wody pod
ciśnieniem, Żarówki halogenowe, Żarówki oświetleniowe
LED, Żarówki oświetleniowe, Żyrandole, 17 Arkusze izolacyjne, Artykuły amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumiki drgań, Artykuły i materiały dźwiękochłonne, Artykuły i materiały elektroizolacyjne, Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, Artykuły i materiały termoizolacyjne,
Elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepuszczające
cieczy, Elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepuszczające gazów, Elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepuszczające oparów, Elastomery, Farby izolacyjne, Filc
izolacyjny, Folie izolacyjne, Giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur
sztywnych, wszystkie niemetalowe, Gumowe materiały
uszczelniające do połączeń, Gumowe wypełnienia do opakowań, Gumowe zamknięcia do butelek, Izolacja do kabli,
Izolacja do rur, Izolatory, Kit, Kit uszczelniający, Kity silikonowe, Kleje izolacyjne, Masy uszczelniające, Materiały do odnowy i naprawy opon, Materiały do uszczelniania, Materiały
i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, Materiały
izolacyjne, Materiały uszczelniające, Materiały uszczelniające
i izolacyjne, Membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, Membrany uszczelniające niemetalowe,
Mieszaniny do uszczelniania, Mieszanka uszczelniająca
do użytku samochodowego, Mieszanki do łączenia rur,
do uszczelniania pęknięć, Mieszanki do uszczelniania złączy,
Mieszanki uszczelniające, Niemetalowe izolowane osłony rur,
Niemetalowe kolanka do rur, Niemetalowe okładziny rur, Niemetalowe osłony do rur, Niemetalowe przedłużenia rur, Niemetalowe rury podziemne, Niemetalowe rury wężowe, Niemetalowe szczeliwa do tłoków, Niemetalowe węże ciśnieniowe, Niemetalowe węże elastyczne, Niemetalowe złączki
do węży, Niemetalowy osprzęt do węży, Odboje gumowe,
Ograniczniki gumowe, Okładziny do sprzęgła i hamulców,
Paski uszczelniające z gumy, Pierścienie uszczelniające, Plomby, uszczelki i wypełnienia, Płyty izolacyjne, Powłoki izolacyjne, Przewody gumowe do klimatyzatorów, Rurki gumowe,
Rury elastyczne do użytku przy nawadnianiu, Rury giętkie,
Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich,
w tym zawory, nie z metalu, Środki uszczelniające do stosowania w budownictwie, Tynk izolacyjny, Uszczelki do rur,
Uszczelki do złączy rurowych, Uszczelki niemetalowe
do przewodów, Węże ogrodowe, Włókna mineralne, Włókna
szklane do celów izolacyjnych, Wodoszczelne płytki izolacyjne, Wypełniacze izolacyjne, Zatyczki gumowe, Zawory
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z gumy, Zespoły uszczelniające niemetalowe, Złącza niemetalowe do rur, Związki chemiczne do uszczelniania przecieków, Żywice do wytwarzania warstwy pyłoszczelnej na ścianach, Żywice w formie wytłaczanej, 18 Laski, kijki marszowe
i trekkingowe, Parasole i parasolki, Plecaki, Skóra i imitacja
skóry, Skóry zwierzęce, Torby, Torby podróżne, Walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Wyprawione skóry, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania
dla zwierząt, 19 Asfalt drogowy, Belki budowlane (Niemetalowe -), Beton, Bloki szklane do budownictwa, Boazerie, Bruk,
Cegły, Cegły szklane, Cement, Cementowe powłoki ścienne,
Ceramiczne płytki ścienne, Ceramiczne pokrycia podłogowe, Części budowlane (Niemetalowe -), Dachówki gliniane,
Dachówki kamienne, Dachówki, nie z metalu, Deski drewniane, Drewniane poręcze, Drewno budowlane, Drewno
do użytku w budownictwie, Elementy konstrukcyjne ze szkła,
Fugi, Gips [materiał budowlany], Gipsowe płyty ścienne, Gotowa zaprawa, Kamienie brukowe, Kamień budowlany, Kamień na ściany, Karton budowlany, Kominy niemetalowe,
Krokwie dachowe, Laminaty drewniane, Lastryko, Łupki dachowe, Marmur do budownictwa, Masa betonowa prefabrykowana, Masy szpachlowe, Materiały budowlane (nie z metalu),
Materiały budowlane wykonane z włókna skalnego, Materiały budowlane ze szkła, Materiały budowlane ze sztucznego
kamienia, Materiały cementujące, Materiały ceramiczne
do brukowania i układania powierzchni, Materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne z drewna i sztucznego drewna,
Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z paku,
smoły, bitumu lub asfaltu, Materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Membrany dachowe z PCV, Membrany do pokryć dachowych, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne,
Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe kraty, Niemetalowe materiały do naprawy dróg, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Niemetalowe pokrywy do kanałów, Odpływy niemetalowe,
Okładziny tynkowe, Osłony pancerne, niemetalowe, Panele
szklane, Papa dachowa, Parkiety, Parkiety i płyty parkietowe,
Piasek budowlany, Płaskie szkło do budynków, Płyta gipsowo-kartonowa, Płyta stolarska, Płyta wiórowa, Płytki chodnikowe, Płytki gipsowe, Płytki mozaikowe ścienne, Płytki podłogowe dla budownictwa, Płytki ścienne niemetalowe dla
budownictwa, Płyty betonowe, Płyty budowlane niemetalowe, Płyty cementowe, Płyty drewniane, Płyty gipsowe, Płyty
gipsowe do celów budowlanych, Płyty pilśniowe, Płyty stolarskie, Płyty wiórowe z drewna, Płyty z drewna, Podłogi niemetalowe, Podłogowe płytki niemetalowe, Prefabrykowane
ściany niemetalowe, Produkty do brukowania, niemetalowe,
Profile niemetalowe do budownictwa, Progi niemetalowe,
Przewody grzewcze, niemetalowe, Rury ceramiczne, Rury
odpływowe, Rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe,
Rury wodociągowe (nie z metalu), Rury wykonane z cementu, Siding winylowy [materiały budowlane], Sklejka, Statuetki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, Szczeliwa asfaltowe na bazie bitumu, Szczeliwa dachowe na bazie smoły, Szkło budowlane, Ściany betonowe, Ściany osłonowe, nie z metalu,
Ścienne płytki ceramiczne, Tynk, Warstwy izolacyjne dachu,
Wodoodporne membrany bitumiczne wzmacniane włóknem szklanym, Wylewki jastrychowe, Wylewki podłogowe,
Wzmocnione szkło budowlane, Zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, Zaprawy budowlane, Zaprawy
klejowe do celów budowlanych, Złącza drewniane, 20 Akcesoria do przechowywania ubrań, Beczki i beczułki, niemetalowe, Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Dozowniki do ręczników mocowane na stałe, Drabiny drewniane, Drabiny i ruchome schody, niemetalowe, Drabiny nieme-
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talowe, Kanapy, Kojce, Komody, Kredensy, Krzesła, Leżaki, Lustra (srebrzone szkło), Ławki, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Meble, Meble do sauny, Meble domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble gięte, Meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, Meble kempingowe, Meble
kuchenne, Meble kuchenne do zabudowy, Meble łazienkowe, Moduły biurkowe, Niemetalowe elementy złączne, Opakowania drewniane do butelek, Osprzęt do drzwi, bram
i okien, niemetalowe, Osprzęt do szafek (Niemetalowy -), Panele meblowe, Plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie,
niemetalowe, Poduszki na krzesła, Pojemniki do pakowania
wykonane z drewna, Pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, Pojemniki do przenoszenia niemetalowe, Pojemniki drewniane, Pojemniki na lekarstwa z tworzyw sztucznych, Pojemniki niemetalowe do transportu, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, Półki [meble], Półki
prefabrykowane [meble], Półki ścienne [meble], Półki wystawowe, Pudełka z drewna, Pufy [meble], Ramy do mebli, Regały, Regały wystawowe do prezentacji towarów w celach
wystawowych, Segmenty wystawiennicze do celów prezentacyjnych, Skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, Sofy, Sofy
rozkładane, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Stojaki wystawowe, Stoliki, Stoliki do herbaty, Stoliki kawowe, Stoliki nocne,
Stoły, Blaty do stołów, Stoły biurowe, Szafki, Szafki do przechowywania, Szafki kuchenne, Szafki ścienne, Szafki wystawowe, Szafki z lustrami, Szafy, Szafy wnękowe, Szafy z lustrami, Szezlongi, Szuflady do mebli, Ścianki działowe do mebli,
Tablice korkowe, Tablice ogłoszeniowe, Tapczany posiadające miejsce do przechowywania, Toaletki, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania,
Witryny wystawowe, Wózki meblowe, Wyroby stolarskie,
Zamki i klucze, niemetalowe, Zamknięcia do pojemników
niemetalowe, Zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], Zawory, niemetalowe, Zbiorniki do składowania z drewna, Zbiorniki na gaz niemetalowe i niemurowane, Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, Zestawy mebli,
Zestawy mebli kuchennych, Złącza meblowe niemetalowe,
Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony
do wnętrz, 21 Akwaria i wiwaria, Artykuły do czyszczenia zębów, Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, Donice ceramiczne, Donice do roślin, Donice na rośliny, Doniczki na kwiaty, Dozowniki mydła, Dysze do węży, Gąbki, Grzebienie, Klatki
dla ptaków, Konewki, Kosmetyczki z wyposażeniem, Kosze
na pranie, Kuwety dla kotów, Łyżki do butów, Metalowe klatki
do użytku domowego, Misy na rośliny, Mydelniczki, Podstawki do doniczek, Pojemniki na kosmetyki, Przybory do celów kosmetycznych, Przybory do czyszczenia toalety i łazienki, Przybory do użytku domowego do czyszczenia,
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, Rękawice ogrodnicze, Spryskiwacze, Sprzęt do czyszczenia, Sprzęt i artykuły do sprzątania
i czyszczenia, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło,
zawarte w tej klasie, Stojaki do roślin, Suszarki do ubrań
(służące do rozwieszania suszących się ubrań), Szczotki,
Szczotki do szorowania, Szczotki do zmywania, Szkło lustrzane, Szkło mleczne, Szkło nieobrobione, Szyby, Ścierki, Śmietniczki, Wazony, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Zmywaki do szorowania, Zraszacze do węży ogrodowych, 27 Antypoślizgowe pokrycia podłogowe na klatki
schodowe, Dywaniki i maty samochodowe, Dywany, chodniki i maty, Materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Płytki korkowe, Podkłady pod
dywaniki, Podłoża antypoślizgowe, Pokrycia podłogowe, Po-
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krycia ścian i sufitów, Pokrycia ścienne z korka, Pokrycia ścienne z papieru, Sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Tapety nietekstylne, Tapety sufitowe, Tapety tekstylne, Tapety
winylowe, Tapety z korka, Tapety z tworzyw sztucznych, Wykładzina dywanowa, Wykładzina samochodowa, 28 Akcesoria do pływania, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Artykuły i sprzęt sportowy, Baseny do zabawy, Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Dekoracje świąteczne i ozdoby choinkowe
(inne niż oświetlenie dekoracyjne), Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Zabawki do użytku w basenach,
31 Artykuły jadalne do żucia dla psów, Artykuły spożywcze
dla szczeniąt, Ciastka dla zwierząt, Darń naturalna, Drzewa
i produkty leśne, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych,
Karma dla gryzoni, Karma dla kotów, Karma dla psów, Karma
dla ptaków, Karma dla ryb, Karmy i pasze dla zwierząt, Kości
i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Kwiaty, Kwiaty
świeże, Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, Naturalne
rośliny i kwiaty, Piasek do kuwet dla kotów, Podściółka dla
zwierząt domowych, Podściółka do kuwet dla kotów, Preparaty spożywcze dla zwierząt, Rośliny do akwariów [żywe], Rośliny do stawów [żywe], Rośliny domowe, Rośliny doniczkowe,
Rośliny naturalne (żywe), Rośliny pnące, Rośliny suszone
do dekoracji, Rośliny świeże, Rośliny ze szkółki roślinnej, Rośliny
zielone naturalne do dekoracji, Rośliny żywe, Róże [rośliny], Sadzonki, Trawy [rośliny], Winorośle, Żwirek dla kotów, Żywe kłącza, Żywe kwiaty, Żywe kwiaty naturalne, Żywe ozdobnie
ostrzyżone krzewy, Żywe rośliny do akwariów, Żywe rośliny
owocowe, Żywe rośliny wraz z mikroorganizmami symbiotycznymi, Żywność dla ryb akwariowych, 35 Usługi prowadzenia sklepów, w tym sklepów wielkopowierzchniowych z artykułami i materiałami budowlanymi, artykułami do majsterkowania i ogrodniczymi, narzędziami, wyrobami metalowymi,
farbami, drewnem oraz wyrobami z drewna, wykładzinami
podłogowymi, roślinami, artykułami ogrodniczymi, meblami,
materiałami instalacyjnymi i oświetleniowymi, urządzeniami
elektronicznymi w tym telefonami i systemami bezpieczeństwa, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, Audyt działalności gospodarczej, Doradztwo dla
kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Handlowe usługi
doradcze dotyczące franchisingu, Ocena potrzeb personelu,
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, Przetwarzanie,
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Rachunkowość,
księgowość i audyt, Telemarketing, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Zarządzanie rachunkami firm, Zarządzanie rachunkowością, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów,
44 Projektowanie krajobrazów, Ogrodnictwo i kształtowanie
krajobrazu, Projektowanie ogrodów i krajobrazów, Usługi
w zakresie architektury krajobrazu, Usługi ogrodnicze, Udostępnianie informacji na temat ogrodnictwa, Wynajem sprzętu do rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

542611
(220) 2022 05 01
PIOTROWSKA ESTERA ROBOPLANET, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
RoboMaluszki
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(531) 04.05.04, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 41 Edukacja, Nauczanie, Kształcenie, Informacja o edukacji, Organizowanie warsztatów, Organizowanie
wystaw związanych z edukacją, Usługi organizowania obozów wakacyjnych, Rozrywka, Usługi udostępniania sprzętu
i obiektów rozrywkowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe.
542614
(220) 2022 05 01
ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMAVIT D3
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe,
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne,
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych,
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny,
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania,
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych,
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty
chemiczno- farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych,
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych,
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform,
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa,
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie,
Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny,
Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze,
Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze,
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty
przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów,
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Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki
do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów
leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych,
Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię lniane do celów
farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych,
Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne
do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych,
Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa
przeciw zaparciom, Herbata z ziół do celów medycznych,
Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje
żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów medycznych,
Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek,
Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki
do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła
dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych,
Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych,
Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu,
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów
leczniczych, Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków,
Maski stosowane przez personel medyczny, Ochraniacze
na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania
mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry
do celów medycznych, 35 Reklama, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu,
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
542615
(220) 2022 05 01
ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMAVEN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe,
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne,
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych,
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny,
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania,
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy
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do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych,
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty
chemiczno- farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych,
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych,
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform,
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa,
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie,
Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny,
Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze,
Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze,
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty
przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów,
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki
do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów
leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych,
Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię lniane do celów
farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych,
Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne
do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych,
Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa
przeciw zaparciom, Herbata z ziół do celów medycznych,
Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje
żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów medycznych,
Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek,
Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki
do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła
dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych,
Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych,
Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu,
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów
leczniczych, Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków,
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Maski stosowane przez personel medyczny, Ochraniacze
na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania
mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry
do celów medycznych, 35 Reklama, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu,
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
542616
(220) 2022 05 01
ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMAVEN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe,
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne,
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych,
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny,
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania,
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych,
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty
chemiczno- farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych,
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych,
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform,
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa,
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie,
Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny,
Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatolo-
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gicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze,
Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze,
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty
przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów,
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki
do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów
leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych,
Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię lniane do celów
farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych,
Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne
do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe,
Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła
lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące
do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów medycznych, Mydła
dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające
(aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów
leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, Gryzaki
dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycznie
do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków,
Maski stosowane przez personel medyczny, Ochraniacze
na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania
mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry
do celów medycznych, 35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi
handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
542618
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ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anticholesteran

(210)
(731)

62

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe,
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne,
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych,
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny,
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania,
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych,
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty
chemiczno- farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych,
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych,
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform,
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa,
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie,
Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny,
Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze,
Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze,
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty
przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów,
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki
do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów
leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych,
Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię lniane do celów
farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych,
Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne
do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych,
Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa
przeciw zaparciom, Herbata z ziół do celów medycznych,
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Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje
żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów medycznych,
Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek,
Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki
do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła
dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych,
Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych,
Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu,
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów
leczniczych, Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków,
Maski stosowane przez personel medyczny, Ochraniacze
na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania
mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry
do celów medycznych, 35 Reklama, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu,
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
542619
(220) 2022 05 01
ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) AMAPLANTIS
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe,
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne
do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne,
Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe,
Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów
kosmetycznych, Szampony, Środki do czyszczenia zębów,
Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust,
Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy,
Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych,
Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy
do celów medycznych, Alkohol leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów
leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne
odczynniki do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty chemicznofarmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych,
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych,
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek
(210)
(731)

Nr ZT22/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

kamforowy do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie
lekarskie, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych,
Leki pomocnicze, Lotony do celów farmaceutycznych,
Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol,
Mięta do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów
leczniczych, Napoje lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, Środki oczyszczające,
Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp, Odczynniki
chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów, Oleje lecznicze,
Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów
farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady
do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki
przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów
samoprzylepnych, Olej rycynowy do celów leczniczych,
Siemię lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów
dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia
oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw
oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki
do celów farmaceutycznych, Środki trawienne do celów
farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycznych,
Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe,
Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych,
Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa
przeciw zaparciom, Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych,
Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy
do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze,
10 Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne,
Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki
dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących
dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych,
Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski
stosowane przez personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn,
Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry
do celów medycznych, 35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem
internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
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(540) (znak słowny)
(540) AMAHEDRAL
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe,
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne,
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych,
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny,
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania,
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych,
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty
chemiczno- farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych,
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych,
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform,
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa,
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie,
Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny,
Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze,
Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze,
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty
przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów,
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki
do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów
leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych,
Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię lniane do celów
farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych,
Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne
do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych,
Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa
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przeciw zaparciom, Herbata z ziół do celów medycznych,
Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje
żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów medycznych,
Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek,
Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki
do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła
dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych,
Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych,
Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu,
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów
leczniczych, Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków,
Maski stosowane przez personel medyczny, Ochraniacze
na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania
mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry
do celów medycznych, 35 Reklama, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu,
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
542622
(220) 2022 05 01
ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) AMADERM
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole
do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania,
Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki
upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, Środki
do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne,
Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol leczniczy do celów
farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów
leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych, Preparaty
bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty
do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty chemiczno- farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Fosforany do celów
farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform,
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
(210)
(731)

Nr ZT22/2022

Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa, Kolodium
do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny, Lekarstwa
do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki
do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony do celów
farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych,
Mentol, Mięta do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów
leczniczych, Napoje lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, Środki oczyszczające, Środki
na odciski, Pierścienie na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki
do odstraszanie owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów
farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny
do płukania ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania
plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń
słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom
słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów
leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy
do celów farmaceutycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Herbata z ziół
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów
medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych,
Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy
do celów medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze,
10 Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów medycznych,
Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie,
Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu,
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane przez personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka
z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki do celów
medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu,
Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych,
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu, w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

542645
(220) 2022 05 02
MANCINELLI GIORDANO TECHREBAL, Wilczyce
(znak słowno-graficzny)
TECHREBAL

Nr ZT22/2022
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(531) 15.09.01, 15.09.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Kremy lutownicze, Maski lutownicze, Maski
lutownicze o zwiększonej czułości do użytku w produkcji
płytek obwodów drukowanych, Maski lutownicze z ciekłego fotopolimeru do użytku jako trwałe powłoki obwodów
drukowanych, Pasty lutownicze, Powłoki w postaci masek
lutowniczych do produkcji części elektronicznych, 6 Bezołowiowe stopy lutownicze stosowane w branży elektronicznej,
Drut lutowniczy z wbudowanym topnikiem, Stop lutowniczy
miękki, Materiały spawalnicze i lutownicze, Stopy lutownicze
(luty), 7 Spawarki i lutownice, Lutownice przemysłowe [gazowe], Elektrycznie nagrzewane lutownice, Lampy lutownicze
na gaz, Lampy lutownicze, Lutownice elektryczne, Lutownice gazowe, Urządzenia do grawerowania laserowego, Urządzenia do spawania laserowego, Spawarki laserowe, Palniki
do cięcia laserowego, Grawerki laserowe do obróbki drewna, Spawarki do tworzyw sztucznych, Spawarki, Spawarki
elektryczne, Spawarki gazowe [maszyny], Spawarki gazowe,
Spawarki gazowe [urządzenia], 8 Lutownice nieelektryczne,
9 Mikroskopy, Mikroskopy biologiczne, Mikroskopy do użytku medycznego, Mikroskopy elektronowe, Mikroskopy fluorescencyjne, Mikroskopy metalurgiczne, Mikroskopy polaryzacyjne, Mikroskopy warsztatowe, Mikroskopy z funkcją
powiększenia, Mikroskopy z oświetleniem LED, Mikroskopy
z sondą skanującą, Obiektywy do mikroskopów, Szkiełka
przedmiotowe do mikroskopów, Reflektory [do mikroskopów], Tubusy obiektywów do mikroskopów, Walizeczki
z przyborami do sekcji [badania mikroskopowe], Urządzenia oświetleniowe do mikroskopów, Urządzenia i przyrządy
do mikroskopii sond skanujących [SPM], Urządzenia i przyrządy do mikroskopii, Urządzenia i przyrządy do mikroskopii
skaningowej z wykorzystaniem przewodzenia jonowego,
Urządzenia i przyrządy do jonowej mikroskopii skaningowej,
Urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], Transmisyjne mikroskopy elektronowe, Kondensory do mikroskopów, Elektronowe mikroskopy skaningowe, Mikroskopowe procesory wideo, Pojemniki na szkiełka mikroskopowe, Pryzmaty [do mikroskopów], Statywy manipulacyjne do mikroskopów, Drukarki laserowe, Dalmierze laserowe, Lasery, Lasery do użytku
przemysłowego, Lasery, nie do celów medycznych, Kable
do multimetrów, Mierniki, Mierniki długości, Mierniki elektroniczne, Mierniki prądu, Mierniki przewodów, Mierniki rezystancji izolacji, Mierniki uniwersalne, Mierniki uniwersalne
składane, 11 Przenośne absorbery oparów lutowniczych,
Przenośne wyciągi oparów lutowniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

542672
(220) 2022 05 04
SEMENCHENKO OKSANA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
KLUB SPORTOWY ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO
CASCADE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 02.01.08
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi sportowe, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, Usługi w zakresie edukacji sportowej,
Usługi w zakresie instruktażu sportowego, Usługi w zakresie
rozrywki sportowej.
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542674
(220) 2022 05 02
ARP-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AM ADO - MED APARATURA MEDYCZNA
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 10 Medyczne urządzenia rentgenowskie, Medyczne przyrządy diagnostyczne, Urządzenia i instrumenty
medyczne, Ultradźwiękowe medyczne, Urządzenia diagnostyczne, Urządzenia do obrazowania medycznego, Medyczne urządzenia diagnostyczne do celów medycznych, Urządzenia do diagnostyki obrazowej do użytku medycznego,
37 Konserwacja sprzętu medycznego, Usługi naprawy sprzętu medycznego, 44 Wypożyczanie sprzętu medycznego.
542679
(220) 2022 05 04
TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TDS FOODS SYSTEMS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 1 Stabilizatory do ciasta, Stabilizator produktów
używany do konserwowania żywności, Aromaty [substancje chemiczne], Alginiany dla przemysłu spożywczego, Agar,
Karagenina do użytku przy produkcji żywności, Guma guar
do użytku w produkcji żywności, Suszona rozpyłowo guma
arabska do użytku w produkcji artykułów spożywczych, Suszona rozpyłowo guma arabska do użytku w produkcji napojów, 2 Barwniki spożywcze, Barwniki do masła, Barwniki,
Barwniki do żywności, Barwniki do napojów, Barwniki spożywcze [pigmenty spożywcze], Barwniki do żywności i napojów, Barwniki spożywcze do użytku domowego, Barwniki
do użytku w produkcji żywności, Barwniki do zastosowania
w produkcji napojów, Barwniki spożywcze uzyskane z soczystych owoców, 3 Aromaty, Aromaty [olejki aromatyczne],
Aromaty [olejki eteryczne], Aromatyczne olejki eteryczne, Aromaty do ciast (olejki eteryczne), Aromaty do napojów [olejki
eteryczne], Aromaty do żywności [olejki eteryczne], Aromaty
spożywcze sporządzone z olejków eterycznych, Aromaty
do żywności w postaci olejków eterycznych, Aromaty do żywności w postaci olejków esencyjnych, 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych
sosów, Dodatki smakowe z warzyw [inne niż olejki eteryczne],
Dodatki smakowe do zup [inne niż oleje eteryczne], Dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, Ekstrakty
stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne],
Dodatki smakowe do zup, Dodatki smakowe do masła, Dodatki smakowe z ryb, Aromaty do żywności, Aromaty do ciast,
Aromaty do serów, Aromaty do napojów, Aromaty waniliowe,
Aromaty migdałowe, Aromaty cytrynowe, Aromaty kawowe,
Aromaty (Preparaty -) do żywności, Aromaty produkowane
z owoców, Preparaty aromatyczne do ciast, Preparaty aromatyczne do żywności, Preparaty aromatyczne do lodów,
Preparaty aromatyczne do cukierków, Preparaty aromatyczne
do wypieków, Ziołowe aromaty do przyrządzania napojów,
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Aromaty waniliowe do celów kulinarnych, Wyciągi słodowe
stosowane jako aromaty, Owocowe aromaty, inne niż esencje,
Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Aromaty w formie sosów w proszku, Aromaty cytrynowe do żywności lub
napojów, Bazy do przyrządzania koktajli mlecznych [aromaty],
Aromaty owocowe, inne niż olejki eteryczne, Aromaty migdałowe, inne niż olejki eteryczne, Aromaty cytrynowe, inne niż
oleje eteryczne, Aromaty do żywności [inne niż olejki eteryczne], Aromaty do przekąsek [inne niż olejki eteryczne], Aromaty
z owoców [inne niż olejki eteryczne], Aromaty do ciast, inne niż
olejki eteryczne, Słone aromaty spożywcze do żywności [inne
niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, Roślinne
aromaty do napojów [inne niż olejki eteryczne], Naturalne
aromaty dodawane do lodów (inne niż esencje eteryczne
lub olejki eteryczne), Aromaty naturalne do użytku w lodach
[inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne], Przyprawy,
Mieszanki przypraw, Przyprawy spożywcze, Przyprawy jadalne, Zagęszczacze naturalne do gotowania żywności, Zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych,
Aromatyzowane kryształki żelatyny do zastosowania w cukiernictwie z użyciem żelatyny, Skrobia do celów spożywczych,
Skrobia naturalna do żywności.

Nr ZT22/2022

(531) 29.01.13, 27.05.01, 11.03.02
(510), (511) 21 Szklanki [naczynia do picia], Butelki, Karafki,
Szklanki termiczne, Kostki chłodzące do whisky.
(210) 542705
(220) 2022 05 04
(731) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) AQUABUH
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Woda, Wody mineralne, Wody gazowane, Wody niegazowane, 35 Reklama,
promocja sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej napojów
bezalkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej napojów bezalkoholowych, Badania rynku i badania marketingowe, Badania rynku do celów reklamowych, Informacja o powyższych
usługach.
(210)
(731)
(540)
(540)

542707
(220) 2022 05 04
PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(znak słowno-graficzny)
AQUABUH

542689
(220) 2022 05 04
ALBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czytaj z Albikiem

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.05.30
(510), (511) 9 Serie książek dla dzieci do pobrania, Zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych,
Zestawy naukowe dla dzieci będące urządzeniami instruktażowymi, Środki edukacyjne do pobrania, Interaktywne
publikacje elektroniczne, Książki audio, Książki dźwiękowe,
Książki elektroniczne do pobrania, 16 Książki, Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem audio, Książki z zadaniami
dla dzieci, Książki z obrazkami, Książki z grafiką, Książki z opowiadaniami, Książki edukacyjne, Książeczki z opowiadaniami
dla dzieci, Naklejki, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe,
28 Puzzle, Puzzle [zabawki], Elektroniczne gry edukacyjne
dla dzieci, Edukacyjne gry elektroniczne, Artykuły do zabawy dla dzieci, Elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych
dla dzieci, Zabawki edukacyjne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek.

(531) 05.03.11, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Woda, Wody mineralne, Wody gazowane, Wody niegazowane, 35 Reklama,
promocja sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej napojów
bezalkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej napojów bezalkoholowych, Badania rynku i badania marketingowe, Badania rynku do celów reklamowych, Informacja o powyższych
usługach.
(210)
(731)
(540)
(540)

542708
(220) 2022 05 04
PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(znak słowno-graficzny)
AQUABUH

542697
(220) 2022 05 04
SIKORA MARCIN, WIŚNIEWSKI GRZEGORZ M&G
SPÓŁKA CYWILNA, Smarchowice Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VETRO
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Woda, Wody mineralne, Wody gazowane, Wody niegazowane, 35 Reklama,
Promocja sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej napojów

Nr ZT22/2022
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bezalkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej napojów bezalkoholowych, Badania rynku i badania marketingowe, Badania rynku do celów reklamowych, Informacja o powyższych
usługach.
542710
(220) 2022 05 04
BLUSTREAMTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BGS BLUE GAME SHOW
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi biura prasowego, Impresariat w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami
z klientami, Doradztwo w zakresie public relations, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów lub usług w celach reklamowych, promocyjnych i handlowych, szczególnie za pośrednictwem mediów elektronicznych, Organizowanie, prowadzenie i promowanie imprez, wystaw, targów,
pokazów, wydarzeń, komercyjnych, w celach handlowych,
promocyjnych i reklamowych, Administrowanie konkursami, zawodami w celach reklamowych, Prowadzenie wystaw
w ramach wirtualnych targów handlowych online, Promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez
dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników
uprzywilejowanych, Usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Zarządzanie
i obsługa programów lojalnościowych i motywacyjnych
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych,
Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek], Rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez Internet, Doradztwo dotyczące reklamy
prasowej, Doradztwo reklamowe i marketingowe, szczególnie marketingu internetowego, zwłaszcza w zakresie
mediów społecznościowych, Doradztwo dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, Promocja
towarów i usług poprzez sponsorowanie, Udostępnianie
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów na reklamy, szczególnie w Internecie, Organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, Nabywanie
lub abonowanie dostępu do serwisów informacyjnych
i kanałów telewizyjnych, Organizacja subskrypcji do mediów informacyjnych, prenumeraty czasopism w formacie
elektronicznym i do kanałów telewizyjnych, 38 Kablowa
lub bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów
telewizyjnych i radiowych, Emisja filmów, programów
telewizyjnych radiowych za pośrednictwem Internetu,
Przesyłanie webcastów, Transmisja podkastów, Usługi telekonferencyjne, Pomoc osobom trzecim w dostarczaniu
usług komunikacyjnych telewizji kablowej, Transmisja imprez w zakresie sportów elektronicznych, Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści
generowanych przez użytkownika, treści audio i informa-
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cji za pośrednictwem Internetu, Transmisja treści generowanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu,
Udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających
wymianę danych drogą elektroniczną, Udostępnianie łączności do przekazu treści multimedialnych drogą kablową,
bezprzewodową lub za pośrednictwem Internetu, Usługi
nadawania interaktywnej telewizji i radia, Obsługa lokalnych sieci komputerowych, 41 Tworzenie i udostępnianie
wydawnictw w dziedzinie gier komputerowych i w dziedzinie rozrywki sportowej, Przygotowanie i publikacja
tekstów, grafik i zdjęć, zwłaszcza druków, ulotek, broszur,
postów, blogów, artykułów, czasopism, kalendarzy imprez, filmów w Internecie, innych niż reklamowe, Publikacja
materiałów edukacyjnych, Świadczenie usług w zakresie
nagrań online i offline, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi w zakresie publikowania
online, Usługi dziennikarskie, Usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, Usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji
biletów na imprezy, zwłaszcza w zakresie sportów elektronicznych.
542722
(220) 2022 05 04
TDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TDF

(210)
(731)

(531) 29.01.07, 27.05.01, 05.03.06
(510), (511) 36 Agencje kredytowe, Doradztwo w sprawach
finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Inwestycje finansowe, Leasing finansowy, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pożyczanie pod
zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Udzielanie informacji
finansowych, Usługi finansowania, Usługi gwarantowania
ubezpieczeń morskich, Usługi gwarantowania ubezpieczeń
od pożarów, Usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, Usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, Usługi ubezpieczeniowe.
542730
(220) 2022 05 05
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOW pH
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy do roślin, Chemiczne środki wspomagające
do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Adjuwanty, nieprzeznaczone
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 Pestycydy
rolnicze, Pestycydy, Pestycydy do celów ogrodniczych.

68

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

542733
(220) 2022 05 05
ARENDARCZYK AGNIESZKA REVITA GABINET
DIETETYKI KLINICZNEJ, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REVITA

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.04.01, 26.04.10, 26.04.11
(510), (511) 44 Usługi w zakresie leczenia medycznego,
Usługi poradnictwa medycznego, Zapewnianie leczenia
medycznego, Usługi pomocy medycznej, Usługi medyczne
w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne w zakresie
leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi analiz medycznych
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez
laboratoria medyczne, Usługi doradztwa dietetycznego
[medyczne], Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej
[medyczne], Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi informacji medycznej, Usługi
klinik zdrowia [medyczne], Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Konsultacje medyczne, Doradztwo medyczne w zakresie
redukcji masy ciała, Kliniki medyczne, Poradnictwo medyczne, Świadczenie pomocy medycznej, Fizjoterapia, Usługi
fizjoterapii, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi
medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała.
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542737
(220) 2022 05 05
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HeptonBIO LIDER
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.15, 26.11.13, 05.03.11,
05.03.13
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy chemiczne, Nawozy do roślin, Chemiczne środki wspomagające
do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Adjuwanty, nieprzeznaczone
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 Pestycydy,
Pestycydy do celów ogrodniczych, Pestycydy rolnicze.
542739
(220) 2022 05 05
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plo-N BIO LIDER
(210)
(731)

542734
(220) 2022 05 05
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Masterflos
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy do roślin, Chemiczne środki wspomagające
do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Adjuwanty, nieprzeznaczone
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 Pestycydy,
Pestycydy do celów ogrodniczych, Pestycydy rolnicze.
542735
(220) 2022 05 05
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maxired BTH Biotech Horti

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy do roślin, Chemiczne środki wspomagające
do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Adjuwanty, nieprzeznaczone
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 Pestycydy,
Pestycydy do celów ogrodniczych, Pestycydy rolnicze.

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.15, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy do roślin, Chemiczne środki wspomagające
do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Adjuwanty, nieprzeznaczone
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 Pestycydy,
Pestycydy do celów ogrodniczych, Pestycydy rolnicze.
542744
(220) 2022 05 05
MOTOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIERDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MV MOTOVISION

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.01.01
(510), (511) 12 Amortyzatory do pojazdów i ich części, Antypoślizgowe urządzenia do opon pojazdów, Bagażniki do pojazdów, Bagażniki na narty do samochodów, Siatki bagażowe
do pojazdów, Wózki bagażowe, Bieżniki do pojazdów, Bieżniki
do bieżnikowania opon, Błotniki i fartuchy do błotników, Drążki
skrętne i drzwi do pojazdów, Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci
do pojazdów, Hamulce do pojazdów i ich części, Instalacje hydrauliczne do pojazdów, Kierownice do pojazdów i pokrowce
kierownic, Koła jezdne do pojazdów i ich części, Kołpaki, Kierun-
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kowskazy, Liny transportowe do pojazdów, Lusterka wsteczne,
Łańcuchy napędowe, przeciwpoślizgowe i sterownicze do pojazdów, Maski do pojazdów, Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, Motocykle, Motorowery, Opony do kół pojazdów, Kolce do opon, Osie pojazdów, Iluminatory, Pasy bezpieczeństwa w pojazdach, Poduszki powietrzne w samochodach,
Alarmy antywłamaniowe do pojazdów, Siedzenia do pojazdów
i pokrowce na siedzenia, Sygnalizatory jazdy wstecz, Szyby
do pojazdów, Tapicerka samochodowa pojazdów, Zderzaki samochodowe, Pokrowce na pojazdy, Progi do pojazdów, Podwozia i nadwozia samochodowe, Podnośniki ścianki tylnej skrzyni
ładunkowej pojazdów, Złącza do przyczep, Pojazdy lądowe,
Pojazdy chłodnie, Korbowody i silniki do pojazdów lądowych
i ich części, Skrzynie biegów i sprzęgła do pojazdów lądowych,
Pojazdy elektryczne, Pojazdy śnieżne, Pojazdy trzy- i czterokołowe, Samochody kempingowe, Polewaczki, Pompy powietrzne do pojazdów, Urządzenia przeciwwłamaniowe, Przekładnie
redukcyjne do pojazdów lądowych, Przyczepy do pojazdów,
Wycieraczki do szyb samochodowych, Ramiona i silniki do wycieraczek, Wywrotki, Zagłówki do siedzeń w samochodach,
Zbiorniki paliwa, Korki do zbiorników paliwa, Złącza do pojazdów lądowych, 27 Dywaniki i maty samochodowe, Dywany,
chodniki i maty, Maty, Maty antypoślizgowe, Maty do jogi, Maty
gimnastyczne, Maty łazienkowe [dywaniki].
542745
(220) 2022 05 05
ARISTO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PAINALGIN
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Leki pomocnicze [wspierające]
do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Doustne
środki przeciwbólowe, Środki przeciwgorączkowe, Środki
przeciwzapalne.
(210)
(731)

(210) 542753
(220) 2022 05 05
(731) GROCHOWSKI ŁUKASZ, Połajewo
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 24.17.05, 26.03.01, 26.03.16
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy.
542759
(220) 2022 05 06
KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krajowa Grupa Spożywcza
(210)
(731)
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(531) 05.07.02, 27.05.05, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 1 Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, Substancje chemiczne
do stosowania jako składniki produktów spożywczych, Konserwanty do żywności, Witaminy dla przemysłu spożywczego, Polepszacze smaku do żywności, Intensyfikatory smaku
do żywności, Środki do poprawy smaku do artykułów spożywczych, Przyprawy chemiczne [do produkcji żywności],
Środki klarujące, Bakterie używane do produkcji żywności,
Białka spożywcze jako surowce, Chemiczne dodatki do żywności, Chemiczne substytuty cukru, Dodatki chemiczne
do przetwórstwa mięsnego, Emulgatory do stosowania
w produkcji żywności, Enzymy dla przemysłu spożywczego,
Glukoza dla przemysłu spożywczego, Gluten dla przemysłu
spożywczego, Proteiny dla przemysłu spożywczego, Kofeina
i ekstrakt kofeiny używany w przemyśle spożywczym, Środki
stabilizujące do żywności, Produkty chemiczne do utrzymywania świeżości i konserwacji żywności, Przeciwutleniacze
do użytku w produkcji artykułów spożywczych, Sztuczne
preparaty słodzące, Alkohole cukrowe, Środki chemiczne
do użytku w produkcji wina, Środki chemiczne do użytku
w warzeniu piwa, 2 Preparaty do barwienia żywności, Barwniki do żywności i napojów, Dodatki do użytku jako barwniki
do artykułów spożywczych, Barwniki słodowe, Barwniki spożywcze uzyskane z soczystych owoców, Karmel [barwnik
do żywności], 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna
ze źródeł odnawialnych, Energia elektryczna wytwarzana
z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, Wióry drewniane do wędzenia i przyprawiania
żywności, 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Publikacje elektroniczne, Pliki multimedialne do pobrania, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Czasopisma elektroniczne, Gazety elektroniczne do pobrania, Pobieralne broszury elektroniczne, E-booki, Podcasty, Videocasty, Komputerowe bazy danych, Terminarze i organizery
do pobrania, które można wydrukować, 16 Torebki oraz artykuły z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych do pakowania i przechowywania artykułów spożywczych, Opakowania
do artykułów spożywczych, Worki i torby papierowe do pakowania i przechowywania artykułów spożywczych, Kartony
do pakowania i przechowywania artykułów spożywczych,
Papier do pakowania i przechowywania artykułów spożywczych, Folie do pakowania i przechowywania do artykułów
spożywczych, Papierowe pudełka na jajka, Torebki do mrożonek, Materiały drukowane, Biuletyny informacyjne, Broszury, Prospekty, Raporty, Czasopisma branżowe, Periodyki
[czasopisma], Katalogi, Ulotki drukowane, Publikacje reklamowe, Publikacje edukacyjne, Terminarze, Kalendarze drukowane, Notesy, Afisze, plakaty, 29 Nabiał i substytuty nabiału,
Jaja ptasie i produkty z jaj, Gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, Oleje i tłuszcze jadalne, Mleczne produkty, Produkty serowarskie, Przekąski na bazie sera, Margaryna, Masło,
Mleko, Śmietana, Twaróg, Maślanka, Zsiadłe mleko, Desery
mleczne, Jogurty, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe,
Ryby konserwowane, Ryby mrożone, Ryby przetworzone,
Ryby wędzone, Potrawy rybne, Gotowe posiłki składające się
głównie z ryb, Galaretki rybne, Pasty z ryb, owoców morza
i mięczaków, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Koncentraty
zup, Buliony, Kostki do zup, Mieszanki do zup, Pasty do zup,
Zupy w proszku, Zupy w puszkach, Zupy błyskawiczne, Mięso i wędliny, Drób, Dziczyzna, Wieprzowina, Wołowina, Cielęcina, Podroby, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Przetworzone produkty mięsne,
Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Przekąski na bazie
mięsa, Produkty mięsne mrożone, Potrawy mięsne gotowa-
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ne, Mięso mrożone, Mięso pieczone, Mięso konserwowane,
Mięso świeże, Mięso wędzone, Mięso suszone, Bekon, Golonka, Kiełbasy, Burgery, Flaki, Kaszanka, Salceson, Gulasze, Konserwy mięsne, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), Konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, Pikle, Korniszony, Kapusta kwaszona, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, Chipsy
ziemniaczane, Frytki, Przekąski na bazie ziemniaków, Placki
ziemniaczane, Purée ziemniaczane, Knedle ziemniaczane,
Płatki ziemniaczane, Desery owocowe, Dipy, Konserwy, marynaty, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw,
Ekstrakty warzywne do gotowania, Ekstrakty z pomidorów,
Głęboko mrożone dania warzywne, Gotowe dania warzywne, Gotowe produkty z warzyw, Konserwowane warzywa,
Mieszanki owoców suszonych, Mrożone owoce, Nasiona
przetworzone, Nasiona jadalne, Pasztet warzywny, Przeciery
owocowe, Przeciery warzywne, Przecier pomidorowy, Sałatki
gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Warzywa marynowane, Warzywa mrożone, Warzywa w puszkach, Dżemy
i marmolady owocowe, Galaretki z warzyw, Galarety mięsne,
Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Przetworzone owady i larwy, 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże, Chipsy zbożowe, Chrupki kukurydziane, Chrupki ryżowe, Chrupki zbożowe, Ciasta [słodkie lub słone], Gotowe posiłki w formie pizzy, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Kanapki, Mrożone posiłki składające się
głównie z makaronu, Mrożone posiłki składające się głównie
z ryżu, Placki, Przekąski na bazie zbóż, Aromaty do żywności,
Dodatki smakowe do zup, Dodatki smakowe z mięsa, Dodatki smakowe z ryb, Dodatki smakowe z warzyw [inne niż olejki
eteryczne], Mieszanki przypraw, Ekstrakty przypraw, Esencje
herbaciane, Esencje spożywcze [inne niż olejki eteryczne],
Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Marynaty, Ocet, Panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, Preparaty aromatyczne do wypieków, Preparaty przyprawowe,
Przetworzone nasiona używane jako dodatki smakowe
do żywności i napojów, Przyprawy, Przyprawy korzenne,
Przyprawy w proszku, Sosy [przyprawy], Sosy owocowe, Zioła do celów spożywczych, Zioła suszone, Gotowe sosy, Ketchup, Mięsne sosy, Majonez, Musztarda, Preparaty do sporządzania sosów, Sosy w proszku, Batony zbożowe i energetyczne, Chleb, Cukierki, batony i guma do żucia, Słodycze,
Czekolada, Mleczne wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze,
ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby piekarnicze, Krakersy, Chleb i bułki, Słodycze nielecznicze,
Brązowy cukier, Cukier, Cukier puder, Fruktoza do celów spożywczych, Miód, Naturalne substancje słodzące, Produkty
spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, Słodkie polewy i nadzienia, Substytuty cukru, Syropy i melasa, Cappuccino, Czekolada w proszku, Esencje kawowe, Herbaty ziołowe
[napary], Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa w postaci
całych ziaren, Napary ziołowe, Napoje sporządzane z kawy,
Napoje sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania,
Drożdże i zaczyny, Makarony, Potrawy na bazie mąki, Preparaty zbożowe, Przyprawy do pieczenia, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Zboża, Artykuły spożywcze ze zbóż,
Preparaty zbożowe składające się z otrębów, Mąka, Mąka
zbożowa, Mąka ziemniaczana, Mąka jęczmienna, Mąka kukurydziana, Mąka owsiana, Mąka pszenna, Mąka żytnia, Skrobia
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ziemniaczana do celów spożywczych, Płatki śniadaniowe,
owsianka i grysik, Płatki zbożowe, Płatki kukurydziane, Płatki
owsiane i pszeniczne, Przetworzone ziarna, Ryż, Zboża przetworzone, Produkty żywnościowe z ryżu, Kasze spożywcze,
Kasza gryczana, Kasza manna, Muesli, Owsianka, Proszek
do pieczenia, Soda do pieczenia, Mieszanki do przyrządzania
chleba, 31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze
i leśne, Surowe i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, Surowe i nieprzetworzone produkty leśne, Surowe i nieprzetworzone produkty akwakultury, Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli
roślin, Naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], Słód
i zboża nieprzetworzone, Świeże owoce, orzechy, warzywa
i zioła, Grzyby, Surowe i nieprzetworzone ziarna, Ziarna [zboże],
Ziarna [nasiona], Nasiona dla rolnictwa, Nasiona warzyw, Nasiona roślin, Nasiona owoców, Nasiona kwiatów, Drób [żywy],
Ryby żywe, Świnie, Żywe bydło, Zwierzęta gospodarskie, Karmy i pasze dla zwierząt, 32 Napoje bezalkoholowe, Piwo
i produkty piwowarskie, Aromatyzowane napoje gazowane,
Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje proteinowe, Soki, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne [napoje],
Sorbety [napoje], Napoje warzywne, Napoje owocowe, Syropy do napojów, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Woda
[napoje], Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych,
33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Preparaty do produkcji napojów alkoholowych, Cydr, Alkohole wysokoprocentowe, Wina musujące, Wina stołowe, Napoje alkoholowe
z owoców, Napoje alkoholowe na bazie herbaty, Napoje alkoholowe na bazie kawy, Napoje alkoholowe aromatyzowane, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne w zakresie rynku rolno-spożywczego, Udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, Usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej,
Analiza rynków zbóż, Usługi w zakresie promocji eksportu,
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Przygotowanie materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi w zakresie marketingu
produktów, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi organizowania, planowania i prowadzenia imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
Promowanie towarów i usług osób trzecich w internecie,
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Usługi porównywania cen, Usługi zarządzania sprzedażą, Zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami spożywczymi, 36 Dzierżawa gospodarstw rolnych,
Wycena majątku rolnego, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi
finansowe, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
39 Magazynowanie i przechowywanie zbóż, rzepaku i surowców pochodzenia rolniczego, Składowanie produktów
rolnych, Magazynowanie rolniczych artykułów spożywczych, Transport produktów rolnych, Pakowanie i składowa-
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nie towarów, Usługi magazynowania i udostępniania sprzętu
i obiektów magazynowych, Usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, Usługi transportu towarów w warunkach chłodniczych, Usługi wynajmu modułów
i pojemników, do magazynowania i transportu, Usługi informacyjne związane z transportem towarów, Usługi doradcze
w zakresie magazynowania towarów, Usługi w zakresie odbioru, transportu i dostawy towarów, Usługi w zakresie odbioru, transportu i dostawy artykułów spożywczych, Usługi
przeładunkowe, Usługi w zakresie spedycji towarów, Usługi
w zakresie logistyki transportu, Ładowanie i wyładowanie
pojazdów, Usługi rozładowywania i przepakowywania towarów, Usługi magazynowania towarów, Usługi składowania
towarów, Usługi przechowywania żywności, Usługi przechowywania i magazynowania towarów w chłodniach, Usługi
opakowywania i pakowania towarów, Pakowanie produktów
spożywczych, Usługi doradcze w zakresie pakowania towarów, Usługi etykietowania, 40 Usługi w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, owoców i warzyw, Przetwarzanie żywności i napojów, Konserwowanie napojów i żywności, Młynarstwo, Obróbka żywności gotowanej, Palenie i przetwarzanie kawy, Przetwarzanie artykułów spożywczych do użytku w produkcji, Przetwarzanie mleka, Przetwórstwo ryb,
Mielenie żywności, Puszkowanie żywności, Rozdrabnianie
żywności, Usługi konserwacji żywności, Usługi pasteryzacji
żywności i napojów, Usługi wędzarni z zakresu wędzenia
artykułów spożywczych, Ubój zwierząt gospodarskich, Wynajem maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności,
41 Zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, Usługi edukacyjne dotyczące przemysłu spożywczego, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konkursów,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, 42 Usługi badawcze
w zakresie rolnictwa, Badania w dziedzinie żywności, Badanie jakości produktów, Badania dotyczące upraw rolnych,
Kontrola artykułów spożywczych, Kontrola hodowli żywego
inwentarza, Kontrola w rolnictwie, Kontrola jakości dotycząca
higieny żywności, Ocena jakości produktów, Testowanie artykułów spożywczych, Certyfikacja [kontrola jakości], Testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji, Doradztwo techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących artykułów spożywczych, Konsultacje
na temat higieny żywności, Usługi w zakresie komputerowej
analizy żywności, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie, 44 Usługi
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa,
Udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, Usługi doradcze i konsultacyjne związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, Usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi doradcze
w zakresie upraw rolniczych, Usługi w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich, Usługi weterynaryjne i rolnicze, Hodowla
zwierząt, Usługi hodowli ryb, Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, Doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, Usługi
z zakresu szkółek roślin, Wynajem sprzętu do rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Udzielanie informacji
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o wartości odżywczej produktów spożywczych, 45 Usługi
w zakresie pomocy prawnej, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi informacji
prawnej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Organizowanie świadczenia usług prawnych.
542769
(220) 2022 05 05
PROVECTUS VR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Provectus smart solutions
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 42 Usługi doradztwa technologicznego na potrzeby transformacji cyfrowej, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Tworzenie gier wideo i komputerowych, Analizy systemów
komputerowych, Doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, Opracowywanie
platform komputerowych, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi doradcze w dziedzinie technologii.
542771
(220) 2022 05 05
MPS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELF DAY
(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 3 Mgiełki do ciała, wody perfumowane, perfumy,
mydła w płynie, żele pod prysznic, balsamy do ciała, kremy
do twarzy, kremy do ciała, szampony, odżywki do włosów,
masła do ciała, scruby do mycia ciała, peelingi do twarzy, płyny micelarne, toniki do twarzy, kremy do rąk, kremy do stóp,
płyny do higieny intymnej, balsamy do ust, cienie do makijażu oczu, szminki, pudry do makijażu, podkłady do makijażu,
kredki do makijażu oczu, pasty do zębów, płyny do płukania
jamy ustnej.
(210) 542778
(220) 2022 05 05
(731) TERLECKI ŁUKASZ DIGITAL THINK, Żurawiczki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) RoboBlocks.pl

(531)

27.05.01, 29.01.15, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.12, 24.17.01,
24.17.02
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja przedszkolna, Seminaria
edukacyjne, Pokazy edukacyjne, Testy edukacyjne, Usługi edukacyjne, Badania edukacyjne, Szkolenia edukacyjne,
Sprawdziany edukacyjne, Usługi przedszkoli [edukacja], Informacja o edukacji, Usługi edukacji percepcyjnej, Budowanie zespołu (edukacja), Informacje o Edukacji, Edukacja [nauczanie], Edukacja zawodowa, Edukacja sportowa, Zapewnianie edukacji, Edukacja dorosłych, Edukacja prawna, Edukacja językowa, Usługi szkół [edukacja], Doradztwo zawodowe [edukacja], Edukacyjne usługi doradcze, Prowadzenie
kursów edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych,
Organizowanie imprez edukacyjnych, Przyznawanie świadectw edukacyjnych, Wydawanie nagród edukacyjnych, Zapewnianie pokazów edukacyjnych, Usługi doradztwa edukacyjnego, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Zarządzanie usługami edukacyjnymi, Organizacja konkursów
edukacyjnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych,
Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Dostarczanie
informacji edukacyjnych, Wynajmowanie robotów edukacyjnych, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Edukacyjne
usługi egzaminowania, Organizacja egzaminów [edukacja],
Wyższe uczelnie [edukacja], Zapewnianie kursów edukacyjnych, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Opracowywanie
podręczników edukacyjnych, Organizowanie sympozjów
edukacyjnych, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Prowadzenie konferencji
edukacyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych,
Publikacja materiałów edukacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Organizowanie gier edukacyjnych,
Wyznaczanie standardów edukacyjnych, Usługi instytutów
edukacyjnych, Wypożyczanie urządzeń edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, Przeprowadzanie
sprawdzianów edukacyjnych, Organizowanie kongresów
edukacyjnych, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania
kursów edukacyjnych, Usługi informacyjne dotyczące edukacji, Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Informacje dotyczące edukacji sportowej, Usługi dotyczące edukacji technologicznej, Usługi edukacyjne i instruktażowe,
Edukacja, rozrywka i sport, Edukacja w dziedzinie informatyki, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Zajęcia zorganizowane, dla
dzieci [rozrywka / edukacja], Usługi edukacyjne świadczone
dla nauczycieli dzieci, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Usługi edukacyjne dla
dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne związane
z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyjne dotyczące informatyki kwantowej, Usługi szkoleniowe
dotyczące stosowania technologii informatycznej, Szkolenia
w zakresie programowania komputerów, Organizowanie
kursów stosujących metody nauczania programowanego,
Organizacja szkoleń, Skomputeryzowane szkolenia, Kursy
szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń online, Nauczanie i szkolenia, Szkolenie i instruktaż, Zapewnianie kursów szkolenio-
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wych, Wypożyczanie materiałów szkoleniowych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, Szkolenie
dotyczące komputerów, Organizowanie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów, Warsztaty
w celach szkoleniowych, Warsztaty do celów rekreacyjnych,
Warsztaty w celach edukacyjnych, Organizacja warsztatów
i seminariów, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Usługi organizowania i prowadzenia warsztatów
szkoleniowych, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Prowadzenie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów
instruktażowych, Organizowanie kursów instruktażowych,
Kursy instruktażowe, Usługi instruktażowe i szkoleniowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

542779
(220) 2022 05 05
TERLECKI ŁUKASZ DIGITAL THINK, Żurawiczki
(znak słowno-graficzny)
DigitalThink group

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Administracja serwerów, Hosting serwerów,
Zdalne administrowanie serwerem, Wynajmowanie serwerów WWW, Administracja serwerami pocztowymi, Wynajem pamięci serwerowej, Wynajmowanie [udostępnianie]
zasobów serwerów sieci komputerowych, Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego,
Wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Programowanie oprogramowania
operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu elektronicznych
tablic ogłoszeniowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, Hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS,
Access Control as a Service], Hosting stron internetowych
na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla
globalnej sieci komputerowej, Administrowanie prawami
użytkowników w sieciach komputerowych, Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, Usługi bezpieczeństwa komputerowego
w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, Usługi
naukowe i technologiczne, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Programowanie komputerów, Tworzenie programów komputerowych, Konserwacja programów komputerowych, Modyfikowanie programów komputerowych,
Edycja programów komputerowych, Instalacja programów
komputerowych, Instalowanie programów komputerowych, Kompilacja programów komputerowych, Testowanie
programów komputerowych, Wynajem programów komputerowych, Projektowanie programów komputerowych,
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Powielanie programów komputerowych, Programowanie
programów do przetwarzania danych, Pisanie programów
komputerowych, Pisanie programów kontrolnych, Aktualizacja programów komputerowych, Komputery (Powielanie
programów -), Programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, Programowanie
komputerów i konserwacja programów komputerowych,
Programowanie oprogramowania edukacyjnego, Programowanie animacji komputerowych, Programowanie stron
internetowych, Programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, Programowanie sprzętu multimedialnego,
Programowanie aplikacji multimedialnych, Usługi pisania
programów komputerowych, Opracowywanie programów
do komputerów, Opracowywanie programów do danych,
Naprawa uszkodzonych programów komputerowych,
Usługi aktualizacji programów komputerowych, Usługi powielania programów komputerowych, Badania dotyczące
programów komputerowych, Programowanie spersonalizowanych stron internetowych, Programowanie elektronicznych systemów kontroli, Naukowe usługi programowania
komputerów, Pisanie programów do przetwarzania danych,
Usługi analityczne dotyczące programów komputerowych,
Tworzenie programów do przetwarzania danych, Wdrażanie programów komputerowych w sieciach, Wypożyczanie
programów do przetwarzania danych, Usługi doradcze dotyczące programów komputerowych, Projektowanie zestawów do programów telewizyjnych, Kompilacja programów
do przetwarzania danych, Usługi projektowania dotyczące
programów komputerowych, Sporządzanie raportów dotyczących programów komputerowych, Projektowanie
programów do przetwarzania danych, Wynajem oprogramowania i programów komputerowych, Przygotowywanie
programów do przetwarzania danych, Opracowywanie programów do przetwarzania danych, Instalacja i utrzymanie
programów komputerowych, Inżynieria oprogramowania,
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Naprawa
oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania użytkowego, Opracowywanie oprogramowania
komputerowego, Opracowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie oprogramowania komputera, Instalacja
oprogramowania komputerowego, Tworzenie oprogramowania komputerowego, Instalacje oprogramowania komputerowego, Utrzymanie oprogramowania komputerowego,
Opracowywanie oprogramowania systemowego, Projektowanie oprogramowania systemowego, Opracowywanie
oprogramowania sterowników, Projektowanie oprogramowania sterowników, Opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie
oprogramowania sprzętowego, Testowanie oprogramowania komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania rozrywkowego, Wynajem sprzętu i oprogramowania, Opracowywanie oprogramowania rzeczywistości
wirtualnej, Utrzymanie i naprawa oprogramowania, Usługi
pisania oprogramowania komputerowego, Ulepszanie oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania
komputerowego, Wynajem oprogramowania sprzętowego,
Powielanie oprogramowania komputerowego, Pisanie oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Integracja oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania komputerowego,
Wynajem oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Wynajem sprzętu
i oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania do gier komputerowych, Aktualizacja i ulepszanie
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oprogramowania komputerowego, Naprawa [konserwacja,
aktualizacja] oprogramowania komputerowego, Programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania,
Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokiego
uczenia, Badania nad oprogramowaniem komputerowym,
Usługi projektowania oprogramowania komputerowego,
Projektowanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej,
Konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, Aktualizacja oprogramowania do smartfonów.
(210) 542802
(220) 2022 05 08
(731) OLCZAK MAGDALENA DUSTFORM DESIGN, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Dustform
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 42 Usługi
graficzne, Projektowanie graficzne, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie opakowań.
542804
(220) 2022 05 08
STEMPLEWSKA IWONA CREATIVE DANCE CENTER,
Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CREATIVE DANCE CENTER

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.25, 27.01.01, 27.01.25
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210) 542807
(220) 2022 05 09
(731) JOACHIMIAK MICHAŁ, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) Vege Rzeźnik
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Gotowe posiłki składające
się głównie z substytutów mięsa, Potrawy gotowe składające
się głównie z warzyw, Sałatki z roślin strączkowych, Przekąski
na bazie warzyw, Przekąski na bazie warzyw strączkowych,
Gotowe dania warzywne, Gotowe posiłki na bazie warzyw dla
małych dzieci, Przekąski na bazie soi, Sałatki warzywne, Zupy.
(210)
(731)
(540)
(540)

542814
(220) 2022 05 06
ALI JESSICA, Góra
(znak słowno-graficzny)
HIGH HEELS & PERFORMANCE INTENSIVE

(531) 03.13.01, 03.13.24, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.03
(510), (511) 25 Buty do tańca, Buty do tańca towarzyskiego, Rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby pończosznicze],
Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Damskie
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luźne topy, Koszulki bez rękawów, Koszulki do jogi, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki sportowe z krótkimi
rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami,
Odzież gimnastyczna, Odzież taneczna, Odzież treningowa,
Ubrania codzienne, 35 Doradztwo reklamowe i marketingowe, Rozwój planu marketingowego, Usługi marketingowe,
Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów
audiowizualnych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi rozwoju
w zakresie kreatywnego planowania marketingowego, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Marketing imprez i wydarzeń, Produkcja
filmów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych,
Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych,
Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych,
Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo
w celach marketingowych, Promocja [reklama] koncertów,
Promowanie koncertów muzycznych, Promowanie wydarzeń specjalnych, Reklama promocyjna w zakresie szkoleń
filozoficznych, 41 Nauka tańca, Nauka tańca dla dorosłych,
Nauka tańca na rurze, Nauka tańca dla dzieci, Obiekty i sprzęt
do aerobiku i tańca, Organizowanie pokazów tańca, Pokazy
tańca na żywo, Szkoły tańca, Studia tańca, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do tańca, Udostępnianie sal do tańca
i ich wyposażenia, Udzielanie lekcji tańca, Usługi w zakresie
klubów tańca, Usługi w zakresie nauki tańca, Usługi w zakresie tańca erotycznego, kształcenie i szkolenia w dziedzinie
muzyki i rozrywki, Kursy samoświadomości [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia ruchowe dla dzieci,
Szkolenia sportowe, Szkolenia w zakresie filozofii, Szkolenia
w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Szkolenia w zakresie sztuk widowiskowych,
Szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, Szkolenia
w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Szkolenia
w zakresie zajęć sportowych, Szkolenia z zakresu public relations, Szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi, Warsztaty
do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach edukacyjnych,
Warsztaty w celach kulturalnych, Warsztaty w celach szkoleniowych.
(210) 542815
(220) 2022 05 06
(731) ALI JESSICA, Góra
(540) (znak słowny)
(540) High Heels & Performance Intensive
(510), (511) 25 Buty do tańca, Buty do tańca towarzyskiego, Rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby pończosznicze],
Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Damskie
luźne topy, Koszulki bez rękawów, Koszulki do jogi, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki sportowe z krótkimi
rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami,
Odzież gimnastyczna, Odzież taneczna, Odzież treningowa,
Ubrania codzienne, 35 Doradztwo reklamowe i marketingowe, Rozwój planu marketingowego, Usługi marketingowe,
Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów
audiowizualnych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi rozwoju
w zakresie kreatywnego planowania marketingowego, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu,
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Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Marketing imprez i wydarzeń, Produkcja
filmów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych,
Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych,
Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych,
Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo
w celach marketingowych, Promocja [reklama] koncertów,
Promowanie koncertów muzycznych, Promowanie wydarzeń specjalnych, Reklama promocyjna w zakresie szkoleń
filozoficznych, 41 Nauka tańca, Nauka tańca dla dorosłych,
Nauka tańca na rurze, Nauka tańca dla dzieci, Obiekty i sprzęt
do aerobiku i tańca, Organizowanie pokazów tańca, Pokazy
tańca na żywo, Szkoły tańca, Studia tańca, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do tańca, Udostępnianie sal do tańca
i ich wyposażenia, Udzielanie lekcji tańca, Usługi w zakresie
klubów tańca, Usługi w zakresie nauki tańca, Usługi w zakresie tańca erotycznego, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie
muzyki i rozrywki, Kursy samoświadomości [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia ruchowe dla dzieci,
Szkolenia sportowe, Szkolenia w zakresie filozofii, Szkolenia
w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Szkolenia w zakresie sztuk widowiskowych,
Szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, Szkolenia
w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Szkolenia
w zakresie zajęć sportowych, Szkolenia z zakresu public relations, Szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi, Warsztaty
do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach edukacyjnych,
Warsztaty w celach kulturalnych, Warsztaty w celach szkoleniowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

542816
(220) 2022 05 09
HANDZEL PAWEŁ PH SPORT, Kielce
(znak słowno-graficzny)
HAZA

(531) 26.05.01, 26.05.16, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 18 Bagaż, Kosmetyczki, Plecaki, Plecaki sportowe,
Portfele, Saszetki biodrowe, Saszetki męskie, Sportowe torby, Torby, Torby gimnastyczne, Torby lekkoatletyczne, Torby
na buty, Torby na odzież sportową, Torby sportowe, Torebki-worki, Worki podróżne, Worki, sakiewki, Worki ze sznurkiem,
Torby turystyczne, Torebki na biodra [nerki], Torebki męskie,
25 Bandany, Bandany na szyję, Czapki baseballowe, Czapki
dziane, Czapki sportowe, Czapki z daszkiem, Opaski na głowę, Bezrękawniki, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem, Dresy
ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, Dzianina [odzież], Getry,
Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Kamizelki, Komplety
odzieżowe ze spodenkami, Komplety sportowe, Kostiumy,
Koszule, Koszulki bez rękawów, Koszulki dla dzieci, Koszulki
dla siatkarzy, Koszulki do tenisa, Koszulki kolarskie, Koszulki
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piłkarskie, Koszulki polo, Koszulki do futbolu amerykańskiego, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z nadrukami, Kurtki, Kurtki [odzież], Legginsy, Letnie sukienki, Narzutki na ramiona [odzież], Narzutki
[znaczniki] sportowe do futbolu amerykańskiego, Odzież
codzienna, Odzież dla kolarzy, Odzież do biegania, Odzież
do sztuk walki, Odzież dziana, Odzież haftowana, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież robocza, Odzież sportowa,
Podkolanówki, Podkoszulki, Polary, Rękawiczki, Rękawiczki
zimowe, Skarpetki, Spodenki, Spodnie, Stroje sportowe, Szorty, Topy sportowe do rozgrzewki, Znaczniki [narzutki] sportowe, Znaczniki [narzutki] piłkarskie, Znaczniki treningowe,
28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły i sprzęt sportowy, Artykuły sportowe, Bramki do piłki nożnej, Gry sportowe, Nagolenniki [artykuły sportowe], Nagolenniki piłkarskie, Nakolanniki [artykuły sportowe], Nakolanniki do użytku
w grze w piłkę nożną, Obręcze sportowe, Ochraniacze dla
bramkarzy, Ochraniacze [części strojów sportowych], Piłki do futsalu, Piłki do koszykówki, Piłki do piłki nożnej, Piłki
do siatkówki, Piłki futbolowe, Piłki jako sprzęt sportowy,
Rękawice bokserskie, Rękawice do gry w piłkę nożną, Siatki do bramek, Siatki do bramek do gry w piłkę nożną, Siatki
do gry w piłkę siatkową, Siatki do koszykówki, Sprzęt do gry
w piłkę siatkową, Sprzęt do piłki nożnej, Sprzęt do treningu
sztuk walki, Sprzęt sportowy, Torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, Worki treningowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

542819
(220) 2022 05 06
FUNDACJA CHCEPOMAGAM, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
Fundacja Chcepomagam

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja, 44 Doradztwo w dziedzinie rodzenia, Usługi położnicze, Usługi położnicze [akuszeria], Fizjoterapia, Usługi fizjoterapii.
(210) 542833
(220) 2022 05 09
(731) WUPRINŻ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) WUPRINŻ
(510), (511) 37 Budowa instalacji wodociągowych, Instalacja wodociągów, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie wodociągów, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Budownictwo, Budownictwo
nieruchomości, Budowa infrastruktury, Usługi budowlane
i konstrukcyjne, Budownictwo podziemne, Budownictwo
przemysłowe, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem
maszyn budowlanych, Naprawcze roboty budowlane,
Nadzór budowlany, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, 42 Inżynieria (prace inżynieryjne),
Usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, Testy inżynieryjne, Pomiary inżynieryjne, Badania inżynieryjne, Usługi w zakresie inżynierii
budowlanej, Doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej, Inspekcja budowlana [oględziny], Nadzór i inspekcja techniczna, Usługi inspekcyjne w zakresie konstrukcji
budowlanych, Usługi inspekcyjne w zakresie konstrukcji
wodociągowych, kanalizacyjnych, mieszkaniowych i infrastrukturalnych, Usługi inspekcyjne w zakresie instalacji
wodociągowych, kanalizacyjnych, mieszkaniowych i infrastrukturalnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.09, 29.01.13
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
Organizacja zbiórek, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Crowdfunding, Sponsorowanie finansowe,
41 Badania edukacyjne, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Kultura fizyczna, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, Organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how
[szkolenia].
(210)
(731)
(540)
(540)

542828
(220) 2022 05 09
ŁAPCZYŃSKA MONIKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
narodziny rodziny
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542835
(220) 2022 05 09
WUPRINŻ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
WUPRINŻ

(531) 03.07.19, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Budowa instalacji wodociągowych, Instalacja wodociągów, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie wodociągów, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Budownictwo, Budownictwo
nieruchomości, Budowa infrastruktury, Usługi budowlane
i konstrukcyjne, Budownictwo podziemne, Budownictwo
przemysłowe, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem
maszyn budowlanych, Naprawcze roboty budowlane,
Nadzór budowlany, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, 42 Inżynieria (prace inżynieryjne),
Usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, Testy inżynieryjne, Pomiary inżynieryjne, Badania inżynieryjne, Usługi w zakresie inżynierii
budowlanej, Doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej, Inspekcja budowlana [oględziny], Nadzór i inspekcja techniczna, Usługi inspekcyjne w zakresie konstrukcji
budowlanych, Usługi inspekcyjne w zakresie konstrukcji
wodociągowych, kanalizacyjnych, mieszkaniowych i infrastrukturalnych, Usługi inspekcyjne w zakresie instalacji
wodociągowych, kanalizacyjnych, mieszkaniowych i infrastrukturalnych.
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542836
(220) 2022 05 09
GŁOGOWSKA KATARZYNA, Zabrze
(znak słowno-graficzny)
LING Partner

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.17.02
(510), (511) 41 Tłumaczenia językowe, Edukacja językowa,
Nauczanie języków, Warsztaty w celach edukacyjnych, Usługi nauki języka obcego, Usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły w zakresie nauczania języków obcych, Świadczenie
usług w zakresie szkół i kursów językowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

542838
(220) 2022 05 09
CHMIELEWSKI DARIUSZ, Tupadły
(znak słowno-graficzny)
KRONOS EDM CENTRUM DYSTRYBUCJI

(531) 26.05.04, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z metalami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z metalami.
(210) 542850
(220) 2022 05 09
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) TRIDAPEN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
542854
(220) 2022 05 10
ENERGYHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borne Sulinowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EH ENERGYHUB
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych,
Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne,
Usługi rozbiórkowe, 42 Usługi projektowania.
542857
(220) 2022 05 09
BALTICMED PRZYCHODNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) balticmed

(531) 26.11.13, 01.15.24, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Doradztwo w zakresie pomocy medycznej
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Domowa opieka pielęgniarska, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo medyczne w zakresie ciąży,
Kliniki medyczne, Konsultacje medyczne, Ochrona zdrowia,
Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta,
Opieka medyczna i zdrowotna, Opieka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, Prowadzenie placówek medycznych, Świadczenie usług medycznych, Usługi badań medycznych związane
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi dietetyków,
Usługi domowej opieki zdrowotnej, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej,
Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Usługi klinik
medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej,
Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi lekarskie, Usługi medyczne, Usługi
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne
w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne
w zakresie pielęgniarstwa, Usługi medyczne w zakresie cukrzycy, Usługi opieki medycznej, Usługi opieki poporodowej
dla kobiet, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych
jednostek służby zdrowia, Usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi w zakresie
lekarskich wizyt domowych, Usługi w zakresie medycyny
sportowej, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
Usługi w zakresie szczepień, Usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, Wykonywanie badań medycznych,
Zapewnianie leczenia medycznego.
542859
(220) 2022 05 09
OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Third dot

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Analizy finansowe, zarządzanie finansami,
finansowa wycena [ubezpieczenia, banki, nieruchomości], finansowe doradztwo, finansowe informacje, finansowe operacje, usługi finansowe, tworzenie funduszy inwestycyjnych,
usługi funduszy zabezpieczonych, inwestycje finansowe,
inwestycje kapitałowe, operacje finansowe, pośrednictwo
giełdowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami,
usługi powiernicze, ubezpieczenia, doradztwo w sprawach
ubezpieczenia, informacje w sprawach ubezpieczenia.
(210) 542860
(220) 2022 05 09
(731) TISCHER MAREK, Szamotuły
(540) (znak słowny)
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(540) KAVKA
(510), (511) 3 Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy,
inne niż do celów medycznych, Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kremy kosmetyczne, Kremy na bazie olejków
eterycznych do użytku w aromaterapii, Maski kosmetyczne,
Mydła, Odżywki do włosów, Olejki do celów kosmetycznych,
Płyny do pielęgnacji włosów, Produkty perfumeryjne, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Woda perfumowana.
542864
(220) 2022 05 10
TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) skinabout*
(210)
(731)
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(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 43 Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie,
Wynajem pomieszczeń na wystawy, Tymczasowy wynajem
pokoi, Wynajem pawilonów, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Organizowanie bankietów, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Organizowanie
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Obsługa zakwaterowania
członków organizacji, Organizowanie zakwaterowania dla
turystów, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego.
542908
(220) 2022 05 11
MPB CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szybeczka.pl

(210)
(731)
(531) 01.01.02, 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.
542875
(220) 2022 05 10
DOM WYDAWNICZY RAFAEL HALINA MARCHUT
TOMASZ BALON-MROCZKA SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOGU-chwałki
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Galaretki [słodycze], galaretki nadziewane
[słodycze], galaretki owocowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

542883
(220) 2022 05 10
SELSKA DARIA, Toruń
(znak słowno-graficzny)
ERO-DOM

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Body [bielizna], Bielizna osobista i nocna, Bielizna osobista, Damska bielizna, Gorsety [bielizna], Gorsety
[bielizna damska], Halki [bielizna], Jednoczęściowa bielizna
damska [body połączone z rajstopami].
542906
(220) 2022 05 11
SALON TOWARZYSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) salonty
(210)
(731)

(531) 16.01.04, 29.01.13, 29.01.05, 29.01.08, 29.01.06, 24.17.02
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z etui
na smartfony, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z etui
na smartfony, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z etui
na telefony komórkowe, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z etui na telefony komórkowe, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ochraniaczami na ekran do smartfonów
ze szkła hartowanego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ochraniaczami na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z foliami
ochronnymi dostosowanymi do smartfonów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z foliami ochronnymi dostosowanymi do smartfonów, 37 Naprawa telefonów.
542924
(220) 2022 05 11
DOMEL MAGDALENA SPIRE CLINIC LASER&BEAUTY,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SPIRE
(510), (511) 3 Kosmetyki do użytku osobistego, Kremy,
emulsje i żele nawilżające, Kremy ujędrniające, Kremy przeciwzmarszczkowe, Serum do twarzy, Toniki do twarzy, Peelingi do twarzy i ciała, Preparaty do demakijażu i mycia
twarzy, Maski do twarzy lub ciała, Preparaty do pielęgnacji
włosów i skóry głowy, Niemedyczne preparaty przeciwko
wypadaniu włosów, Nielecznicze preparaty stymulujące
odnowę tkanki łącznej, Szampony nielecznicze, Preparaty
samoopalające, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Peelingi
do stóp, Dezodoranty do stóp, Nielecznicze płyny do stóp,
Nielecznicze kremy do stóp, Kremy do rąk, Środki przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym, Preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej do użytku kosmetycznego, Preparaty
po opalaniu do celów kosmetycznych, Mydła, Preparaty
do kąpieli, Perfumy, Perfumowane wody toaletowe, Wody
kolońskie, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do paznokci,
Kosmetyki do ust, Maski kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty do kąpieli,
Lecznicze preparaty na porost włosów, Lecznicze preparaty
(210)
(731)
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do ochrony przeciwsłonecznej, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy lecznicze, Lecznicze kremy do ust, Lecznicze żele do ciała, Lecznicze żele do pielęgnacji jamy ustnej,
Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty do pielęgnacji skóry
do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji paznokci
do celów medycznych, Suplementy diety, Dietetyczne substancje do celów medycznych, Lecznicze kremy do stóp, Antybakteryjne środki do mycia, Szampony lecznicze, Balsamy
do użytku medycznego, Preparaty medyczne zawierające
osocze bogatopłytkowe, Medyczne preparaty stymulujące
odnowę tkanki łącznej, Preparaty medyczne o właściwościach wypełniających zmarszczki i bruzdy oraz poprawiające kontur ust, Preparaty medyczne o właściwościach modelujących kontur twarzy i policzki, Medyczne preparaty przeciwko wypadaniu włosów, 41 Organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, koncertów, sympozjów, seminariów,
kursów szkoleniowych, Prowadzenie kursów edukacyjnych,
Zapewnianie szkoleń online, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakresie stosowania przyrządów i urządzeń medycznych, Doradztwo w zakresie szkoleń, Treningi zdrowotne i treningi fitness,
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 42 Badania
w dziedzinie kosmetologii i dermatologii, 44 Usługi konsultacyjne dotyczące chirurgii, Doradztwo w zakresie urody
oraz poprawiania urody zabiegami medycyny estetycznej,
Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Porady w zakresie farmakologii, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Implantacja (wszczepianie) włosów, Usługi w zakresie makijażu permanentnego,
Usługi w zakresie masażu, Usługi przedłużania rzęs, Usługi
wykonywania zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało,
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, Usługi diagnostyki
medycznej [testy i analizy], Fizjoterapia, Usługi dentystyczne,
Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Udzielanie informacji na temat
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Usługi depilacji laserowej, Usługi fryzjerskie, Usługi w zakresie stylizacji
paznokci, Aromaterapia, Łaźnie publiczne, Łaźnie tureckie,
Usługi sauny, Usługi w zakresie tatuażu.
(210) 542936
(220) 2022 05 12
(731) Mastercard International Incorporated, New York, US
(540) (znak słowny)
(540) POWYMIENIANE
(510), (511) 9 Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowanie do ułatwiania i administrowania transakcjami płatności, transakcjami bankowymi i usługami kart płatniczych,
Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowanie do elektronicznego przetwarzania i przesyłania danych dotyczących płatności rachunków, Sprzęt komputerowy i pobieralne
oprogramowanie dla usług związanych z wypłatami gotówkowymi, usług bankomatowych, uwierzytelniania transakcji,
usług trasowania, usług autoryzacji i rozliczeń, wykrywania
i kontroli oszustw, usług awaryjnego odtwarzania danych
i szyfrowania, Urządzenia i sprzęt telekomunikacyjny i elektryczny, mianowicie, urządzenia do nagrywania, transmisji
i odtwarzania danych, w tym dźwięku i obrazu, Maszyny
księgujące, Urządzenia do śledzenia, zarządzania i analizy rachunków finansowych poprzez globalną sieć komputerową,
Sprzęt i pobieralne oprogramowanie komputerowe, miano-
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wicie do rozbudowywania, utrzymywania i użytkowania lokalnych i rozległych sieci komputerowych, Systemy do odczytywania kart pamięci i systemy do odczytywania danych
zapisanych w pamięciach, mianowicie, w pamięciach układów scalonych i pamięciach kart bankowych, Publikacje
elektroniczne do pobrania, Urządzenia drukujące do systemów przetwarzania danych i systemów transakcji finansowych, Kodery i dekodery, Modemy, Sprzęt komputerowy
i pobieralne oprogramowanie komputerowe ułatwiające
dokonywanie transakcji płatniczych drogą elektroniczną poprzez sieci bezprzewodowe, globalne sieci komputerowe
i/lub przenośne urządzenia telekomunikacyjne, Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowanie komputerowe
do tworzenia kluczy szyfrujących, certyfikatów cyfrowych
i podpisów cyfrowych, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do bezpiecznego przechowywania i wyszukiwania
danych oraz przesyłania poufnych informacji o kliencie
na użytek osób prywatnych, instytucji bankowych i finansowych, Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowanie
komputerowe ułatwiające identyfikację i uwierzytelnienie
urządzeń komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) oraz urządzeń
do identyfikacji za pomocą fal radiowych (RFID), Pobieralne
oprogramowanie komputerowe zawierające portfel cyfrowy
do udzielenia dostępu do kuponów, bonów, kodów do bonów i rabatów w handlu detalicznym oraz uzyskania nagród
lojalnościowych lub pieniężnych, Pobieralne oprogramowanie komputerowe zawierające portfel cyfrowy, które umożliwia użytkownikom dostęp do informacji dotyczących porównywania cen, recenzji produktów, hiperłączy do witryn
internetowych innych podmiotów oferujących sprzedaż detaliczną oraz informacji o zniżkach, Aplikacje do użytkowania
w związku z bezstykowymi terminalami płatniczymi w celu
umożliwienia sprzedawcom akceptacji bezdotykowych
transakcji handlowych za pomocą urządzeń mobilnych, bezdotykowych prezentacji danych uwierzytelniających i bezdotykowej realizacji kuponów, rabatów, zniżek, bonów i ofert
specjalnych, Pobieralne oprogramowanie komputerowe
do zarządzania i weryfikacji transakcji kryptowalutowych
z wykorzystaniem technologii blockchain (łańcucha bloków), Pobieralne oprogramowanie komputerowe do generowania kluczy kryptograficznych do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do użytku jako portfel kryptowalutowy, Pobieralne
oprogramowanie komputerowe do opartego na technologii
blockchain (łańcucha bloków) zarządzania inwentarzem
i łańcuchem dostaw, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do uzyskiwania dostępu do, odczytywania i śledzenia
informacji dotyczących transakcji finansowych w łańcuchu
bloków, Układy scalone do telefonów komórkowych oraz
urządzeń do komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) i urządzeń
do identyfikacji za pomocą fal radiowych (RFID), Kodowane
karty magnetyczne i karty zawierające układ scalony (karty
inteligentne), Kodowane karty dostępu, Karty z hologramem
(kodowane), Karty obciążeniowe, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty z układami scalonymi, karty
ratalne, karty z nagromadzoną wartością, karty będące elektronicznymi nośnikami danych, karty płatnicze, Karty bankowe, mianowicie, magnetycznie kodowane karty bankowe
i karty bankowe wykorzystujące pamięci magnetyczne
i układy scalone pamięciowe, Czytniki kart płatniczych, Czytniki kart kodowanych magnetycznie, czytniki kart będących
elektronicznymi nośnikami danych, elektroniczne jednostki
szyfrujące, Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowanie komputerowe do użytku w usługach finansowych, bankowości i telekomunikacji, Pobieralne oprogramowanie
komputerowe umożliwiające współdziałanie kart inteligentnych z terminalami i czytnikami, Komputerowe układy scalo-
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ne wbudowane w telefony i inne urządzenia komunikacyjne,
Sprzęt telekomunikacyjny, Terminale do transakcji w punktach sprzedaży i oprogramowanie komputerowe do transmisji, wyświetlania i przechowywania danych transakcyjnych, identyfikacyjnych i finansowych do użytku w usługach
finansowych, bankowości i przemyśle telekomunikacyjnym,
Urządzenia do identyfikacji za pomocą fal radiowych (transpondery), Elektroniczne urządzenia weryfikacyjne do sprawdzania autoryzacji kart obciążeniowych, kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, Bankomaty, Części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 35 Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Badania biznesowe, Agencje informacji
handlowej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Usługi porównywania cen, Organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Usługi
doradcze w zakresie działalności handlowej, Badania rynkowe, Śledzenie, analiza, przewidywanie i sporządzanie raportów dotyczących zachowań nabywczych posiadaczy kart
płatniczych, Promocja sprzedaży towarów i usług na rzecz
osób trzecich za pomocą nagród i inicjatyw motywacyjnych
tworzonych w związku z używaniem kart kredytowych, debetowych i płatniczych, Zarządzanie programami lojalnościowymi i programami oferującymi nagrody, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową, przemysłową
i gospodarczą, Wycena gospodarcza, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Przygotowywanie wyciągów z kont lub rachunków, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
usługi księgowe, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi kreowania wizerunku (public relations), Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online lub za pomocą
środków telekomunikacji mobilnej w zakresie wydawania
kart kredytowych, debetowych lub płatniczych, Zarządzanie
komputerowymi bazami danych, Tworzenie indeksów informacji za pomocą technologii blockchain, Promocja koncertów i wydarzeń kulturalnych na rzecz osób trzecich, Reklama
usług transportowych, turystycznych, hoteli, zakwaterowania, żywności i posiłków, sportu, rozrywki i zwiedzania, Dostarczanie informacji odnośnie zakupów towarów i usług
online przez Internet i inne sieci komputerowe, Zarządzanie
rachunkami finansowymi, księgami rachunkowymi i dokumentacją finansową, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług,
36 Usługi konsultacji finansowych, Udzielanie informacji finansowych, Sponsoring finansowy, Usługi finansowe, a mianowicie usługi bankowe, usługi związane z kartami kredytowymi, kartami debetowymi, kartami obciążeniowymi, kartami ratalnymi, usługi związane z kartami przedpłaconymi
oferowane za pomocą kart z nagromadzoną wartością, elektroniczne transakcje kredytowe i debetowe, usługi w zakresie regulowania i prezentacji rachunków, usługi w zakresie
wypłaty gotówki, usługi weryfikacji czeków, usługi realizacji
czeków, usługi dostępu do depozytów oraz usługi bankomatowe, uwierzytelnianie i rozliczanie transakcji, uzgadnianie
transakcji, zarządzanie gotówką, zbiorcze rozliczanie funduszy, rozliczanie funduszy konsolidacyjnych, zbiorcze regulowanie sporów, usługi przenoszenia środków pieniężnych
w zakresie kart płatniczych, elektroniczne przetwarzanie
płatności, uwierzytelnianie i weryfikacja transakcji płatniczych, Elektroniczny transfer środków pieniężnych i usługi
wymiany walut, Usługi przetwarzania płatności kryptowalutami, Usługi wymiany kryptowalut z wykorzystaniem technologii blockchain, Informacje finansowe w zakresie kryptowalut, Usługi wyceny finansowej i zarządzania ryzykiem
świadczone na rzecz osób trzecich w zakresie kredytów konsumenckich, Rozpowszechnianie informacji finansowych
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poprzez światową sieć komputerową, Analizy i konsultacje
finansowe, Usługi przetwarzania dla transakcji finansowych
dokonywanych przez posiadaczy kart za pośrednictwem
bankomatów, Utrzymywanie dokumentacji finansowej,
Usługi związane z elektronicznymi portmonetkami (cyfrowymi portfelami) z nagromadzoną wartością, elektroniczne
usługi płatnicze z nagromadzoną wartością oraz usługi w zakresie zatwierdzania i rozliczania transakcji z nagromadzoną
wartością, Usługi bankowości elektronicznej świadczone
za pomocą światowej sieci komputerowej, Usługi izb rozliczeniowych (clearing house), Usługi dotyczące nieruchomości, Wycena nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Inwestycje dotyczące nieruchomości, Usługi
ubezpieczania nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Działalność w zakresie pośrednictwa w branży nieruchomości, Usługi w zakresie wyceny i szacowania majątku nieruchomego, Usługi agencji nieruchomości, Szacowanie nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Udzielanie pożyczek i kredytów dotyczących nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości lub
usług developerskich, Usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie nieruchomości, Inwestycje kapitałowe w nieruchomości, Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, Usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, Dzierżawa majątku
nieruchomego, Usługi zarządzania majątkiem dotyczące
transakcji w zakresie nieruchomości, Wycena majątku, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Finansowanie kredytów
hipotecznych i sekurytyzacja aktywów, Usługi konsultacyjne
dotyczące sposobów płatności, usług bankowych, usług
związanych z kartami kredytowymi, debetowymi i płatniczymi, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
wszystkich wyżej wymienionych usług, 42 Usługi naukowe
i techniczne oraz związane z nimi prace badawcze i projektowe, Usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, Projektowanie i rozbudowa sprzętu komputerowego i oprogramowania, Konwersja danych lub dokumentów z nośników
fizycznych na nośniki elektroniczne, Usługi konsultacyjne
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Programowanie komputerowe, Usługi wparcia technicznego
i doradztwa w zakresie zarządzania systemami komputerowymi, bazami danych i aplikacjami, Umożliwianie tymczasowego użytkowania niepobieralnego oprogramowania i aplikacji do zarządzania, lokalizacji, aktywowania i odwoływania
uwierzytelnienia i cyfrowych danych uwierzytelniających
do urządzeń komunikacji bliskiego zasięgu (NFC), Projektowanie, rozbudowa, konserwacja i uaktualnianie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowego do mobilnych
urządzeń cyfrowych, Projektowanie, rozbudowa, konserwacja i uaktualnianie pobieralnych programów komputerowych i oprogramowania użytkowego do telefonów komórkowych i innych urządzeń cyfrowych, które umożliwiają
użytkownikom dostęp do kuponów, bonów, kodów do bonów, rabatów, informacji dotyczących porównywania cen,
recenzji produktów, hiperłączy do witryn internetowych
sklepów detalicznych osób trzecich i informacji o rabatach,
Projektowanie, rozbudowa, konserwacja i uaktualnianie pobieralnych programów komputerowych i oprogramowania
użytkowego umożliwiających użytkownikom dostęp do promocyjnych ofert sprzedaży i uzyskanie nagród pieniężnych,
które mogą być zapisane na konto użytkownika poprzez
usługę cash-back, Dostarczanie aplikacji komputerowych
(ASP) obejmujących oprogramowanie do odbierania, przesyłania, wyświetlania bonów, kuponów, kodów do bonów,
ofert specjalnych, recenzji, informacji o produktach, informacji dotyczących porównywania cen, hiperłączy do witryn in-
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ternetowych oraz do odbierania i przesyłania danych do zakupu towarów i usług, Usługi dostawców aplikacji obejmujące oprogramowanie do dostarczania klientom informacji
dotyczących zniżek, bonów i ofert specjalnych na towary lub
usługi osób trzecich, Usługi dostawców aplikacji dotyczące
oprogramowania do serwisów społecznościowych, Projektowanie grafiki w celu kompilacji stron internetowych, Informacje dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania dostarczane online z globalnej sieci komputerowej lub
z Internetu, Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych,
Hosting witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie stron internetowych, Projektowanie, tworzenie i hosting handlowych serwisów internetowych, Projektowanie,
tworzenie i hosting witryn internetowych służących do opłacania rachunków, Usługi związane z komputerami i Internetem, mianowicie, udostępnianie elektronicznych baz danych
online przez globalną sieć komputerowa w dziedzinie uwierzytelniania i weryfikacji tożsamości, Szyfrowanie i deszyfrowanie danych w zakresie informacji finansowych, Usługi
uwierzytelniania podpisów cyfrowych w celu uwierzytelnienia osób trzecich, mianowicie szyfrowanie danych i utrzymywanie integralności danych, Udostępnianie osobom trzecim
szyfrowanych i cyfrowo podpisanych oraz uwierzytelnionych danych do użytku przy wydawaniu i weryfikacji certyfikatów cyfrowych w zakresie uwierzytelniania dokumentów,
Weryfikowanie, uwierzytelnianie, wydawanie, dostarczanie
certyfikatów cyfrowych oraz zarządzanie nimi, Usługi konsultacji technicznych w dziedzinie programowania komputerowego, finansowych sieci komputerowych, przetwarzania
danych, bezpiecznej komunikacji, szyfrowania i deszyfrowania danych oraz zabezpieczenia sieci lokalnych, Rozpowszechnianie informacji poprzez globalną sieć komputerową w dziedzinie oprogramowania komputerowego, sprzętu
komputerowego, finansowych sieci komputerowych i sieci
lokalnych, Usługi przetwarzania danych i weryfikacji danych,
Usługi przechowywania i odzyskiwania danych, Usługi informacyjne dotyczące repozytorium danych i profili klienckich,
Dzierżawa czasu dostępu do komputerowych baz danych,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie
wszystkich wyżej wymienionych usług.
543220
(220) 2022 05 20
WELLMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medenique
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08,
26.11.10, 26.11.11
(510), (511) 3 Dezodoranty i antyperspiranty, Kosmetyki
do makijażu, Mydła i żele, Preparaty do depilacji i golenia,
Preparaty do kąpieli, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Chusteczki
dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, Chusteczki do twarzy, Chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, Chusteczki nasączone
olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Emulsje
do mycia ciała nie zawierające mydła, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki
funkcjonalne, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kosmetyki
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upiększające, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w postaci kremów, Krem do opalania dla niemowląt,
Kremy BB, Kremy do mycia, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku
kosmetycznego, Preparaty do makijażu, Maseczki do twarzy
i ciała, Maski podgrzewane parą, jednorazowego użytku,
nie do celów medycznych, Masła do twarzy, Masła do twarzy i ciała, Mgiełki do ciała, Mleczko kosmetyczne, Nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, Nielecznicze olejki pod
prysznic, Nielecznicze płukanki do irygacji, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty do namaczania stóp,
Oczyszczające maseczki do twarzy, Olejki do ciała i twarzy,
Olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], Olejki do masażu ciała, Olejki do masażu twarzy, Olejki do twarzy, Peeling
do stóp, Peeling w żelu, Pianka pod prysznic i do kąpieli, Pianki do oczyszczania ciała, Pianki oczyszczające do skóry, Pianki
pod prysznic, Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do włosów
i ciała, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty czyszczące do użytku osobistego, Preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do kąpieli
i pod prysznic, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty
do pielęgnacji skóry, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty
kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, Preparaty koloryzujące
do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do kąpieli
i prysznicowe, Preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu,
Preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, Preparaty myjące do użytku osobistego, Preparaty
pod prysznic, Preparaty złuszczające do twarzy do użytku
kosmetycznego, Produkty do mycia rąk, Prokolagen do celów kosmetycznych, Puder do rąk, Puder w kremie do twarzy,
Serum do celów kosmetycznych, Serum pielęgnacyjne, Serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, Spraye do utrwalania makijażu, Środki do czyszczenia rąk,
Środki do pielęgnacji włosów, Woda micelarna, Żel lawendowy, Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele do ciała, Żele do twarzy
i ciała [kosmetyki], Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, Zmiękczający środek oczyszczający [kosmetyk],
Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Wody
mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, 5 Suplementy
diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecznej,
Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche szampony,
Lecznicze szampony, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze],
Preparaty do kąpieli, lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty medyczne, Preparaty witaminowe
i mineralne, Preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzące
do skóry [lecznicze], Sole do kąpieli do celów medycznych,
Sole do kąpieli mineralnych, Sole mineralne do kąpieli, Sole
wód mineralnych, Środki nawilżające do użytku medycznego, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
543237
(220) 2022 05 20
WELLMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT22/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
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(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 Dezodoranty i antyperspiranty, Kosmetyki
do makijażu, Mydła i żele, Preparaty do depilacji i golenia,
Preparaty do kąpieli, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Chusteczki
dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, Chusteczki do twarzy, Chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, Chusteczki nasączone
olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Emulsje
do mycia ciała nie zawierające mydła, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki
funkcjonalne, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kosmetyki
upiększające, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w postaci kremów, Krem do opalania dla niemowląt,
Kremy BB, Kremy do mycia, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku
kosmetycznego, Makijaż (Preparaty do -), Maseczki do twarzy i ciała, Maski podgrzewane parą, jednorazowego użytku,
nie do celów medycznych, Masła do twarzy, Masła do twarzy
i ciała, Mgiełki do ciała, Mleczko kosmetyczne, Nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, Nielecznicze olejki pod
prysznic, Nielecznicze płukanki do irygacji, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty do namaczania stóp,
Oczyszczające maseczki do twarzy, Olejki do ciała i twarzy,
Olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], Olejki do masażu ciała, Olejki do masażu twarzy, Olejki do twarzy, Peeling
do stóp, Peeling w żelu, Pianka pod prysznic i do kąpieli, Pianki do oczyszczania ciała, Pianki oczyszczające do skóry, Pianki
pod prysznic, Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do włosów
i ciała, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty czyszczące do użytku osobistego, Preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do kąpieli
i pod prysznic, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty
do pielęgnacji skóry, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty
kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, Preparaty koloryzujące
do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do kąpieli
i prysznicowe, Preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu,
Preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, Preparaty myjące do użytku osobistego, Preparaty
pod prysznic, Preparaty złuszczające do twarzy do użytku
kosmetycznego, Produkty do mycia rąk, Prokolagen do celów kosmetycznych, Puder do rąk, Puder w kremie do twarzy,
Serum do celów kosmetycznych, Serum pielęgnacyjne, Serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, Spraye do utrwalania makijażu, Środki do czyszczenia rąk,

81

Środki do pielęgnacji włosów, Woda micelarna, Żel lawendowy, Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele do ciała, Żele do twarzy
i ciała [kosmetyki], Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, Zmiękczający środek oczyszczający [kosmetyk],
Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Wody
mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, 5 Suplementy
diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecznej,
Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche szampony,
Lecznicze szampony, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze],
Preparaty do kąpieli, lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty medyczne, Preparaty witaminowe
i mineralne, Preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzące
do skóry [lecznicze], Sole do kąpieli do celów medycznych,
Sole do kąpieli mineralnych, Sole mineralne do kąpieli, Sole
wód mineralnych, Środki nawilżające do użytku medycznego, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
543242
(220) 2022 05 20
WELLMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SinuPhar ULGA W ODDECHU

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Preparaty i artykuły higieniczne, Farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki pierwszej
pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty
toaletowe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze szampony,
Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Preparaty do kąpieli,
lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty medyczne, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Serum kojące dla
skóry [lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Sole
do kąpieli do celów medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Sole mineralne do kąpieli, Sole wód mineralnych, Środki nawilżające do użytku medycznego, 44 Usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

538712, 541460, 541461, 541462, 541798, 542553, 542598, 542599, 542601, 542602, 542604, 542645, 542679,
542730, 542734, 542735, 542737, 542739, 542759

2

538712, 542598, 542599, 542601, 542602, 542679, 542759

3

538712, 541181, 541939, 542037, 542541, 542583, 542598, 542599, 542614, 542615, 542616, 542618, 542619,
542620, 542622, 542679, 542771, 542860, 542924, 543220, 543237

4

542598, 542599, 542759

5

527278, 533467, 541181, 541256, 541548, 541592, 541831, 541838, 541913, 541919, 542037, 542131, 542400,
542583, 542598, 542599, 542604, 542614, 542615, 542616, 542618, 542619, 542620, 542622, 542730, 542734,
542735, 542737, 542739, 542745, 542850, 542864, 542924, 543220, 543237, 543242

6

541887, 542519, 542598, 542599, 542601, 542602, 542604, 542645

7

541887, 542411, 542502, 542503, 542519, 542598, 542599, 542604, 542645

8

542598, 542599, 542604, 542645

9

534925, 538628, 538630, 539319, 539320, 539321, 541304, 541887, 542033, 542118, 542120, 542324, 542326,
542331, 542427, 542477, 542478, 542502, 542503, 542504, 542519, 542541, 542598, 542599, 542645, 542689,
542759, 542936

10

542614, 542615, 542616, 542618, 542619, 542620, 542622, 542674

11

540234, 541756, 541887, 542033, 542411, 542502, 542503, 542598, 542599, 542604, 542645

12

542330, 542333, 542336, 542541, 542744

14

520282, 542541

16

534979, 538628, 538630, 539566, 540693, 540695, 541216, 541304, 542502, 542503, 542519, 542541, 542598,
542599, 542689, 542759

17

538964, 539288, 541887, 542598, 542599, 542604

18

520282, 538739, 541879, 542541, 542598, 542599, 542604, 542816

19

539288, 541784, 541788, 541789, 541798, 542576, 542598, 542599, 542604

20

541251, 542541, 542598, 542599, 542601, 542602, 542604

21

542541, 542598, 542599, 542604, 542697

24

520282, 542064, 542598, 542599

25

520282, 526157, 538739, 541879, 542154, 542541, 542598, 542599, 542753, 542802, 542814, 542815, 542816,
542883

26

520282

27

542598, 542599, 542604, 542744

28

526157, 538739, 542541, 542598, 542599, 542604, 542689, 542816

29

541592, 541866, 541941, 542115, 542124, 542294, 542378, 542759, 542807

30

534547, 540792, 540793, 541592, 542294, 542378, 542400, 542412, 542541, 542679, 542759, 542875

31

541034, 541035, 541460, 541461, 541462, 542598, 542599, 542604, 542759

32

534547, 542284, 542374, 542541, 542705, 542707, 542708, 542759

33

539566, 541144, 542285, 542759

Nr ZT22/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

83

1

2

35

505482, 534547, 534925, 534976, 534979, 538628, 538630, 539288, 539319, 539320, 539321, 539566, 540693,
540695, 540792, 540793, 541100, 541102, 541216, 541256, 541266, 541304, 541362, 541376, 541456, 541484,
541720, 541945, 542033, 542049, 542050, 542051, 542077, 542126, 542131, 542309, 542352, 542354, 542400,
542477, 542478, 542501, 542519, 542598, 542599, 542601, 542602, 542604, 542614, 542615, 542616, 542618,
542619, 542620, 542622, 542689, 542705, 542707, 542708, 542710, 542759, 542814, 542815, 542838, 542908,
542936

36

538628, 538630, 540693, 540695, 541216, 541362, 541484, 541611, 541720, 541896, 541945, 542025, 542049,
542050, 542051, 542118, 542120, 542309, 542498, 542499, 542562, 542722, 542759, 542819, 542859, 542936

37

528953, 539288, 540693, 540695, 540832, 541738, 541756, 541784, 541788, 541789, 541887, 541896, 542033,
542049, 542050, 542051, 542562, 542598, 542599, 542674, 542833, 542835, 542854, 542908

38

534925, 541304, 542309, 542477, 542478, 542710

39

528953, 540693, 540695, 541896, 542084, 542519, 542598, 542599, 542759

40

539288, 542598, 542599, 542759

41

505482, 533224, 534979, 538628, 538630, 539319, 539320, 539321, 539566, 540693, 540695, 541100, 541102,
541173, 541266, 541283, 541304, 541456, 541499, 541521, 541868, 541924, 541930, 542114, 542309, 542373,
542611, 542672, 542710, 542759, 542778, 542804, 542814, 542815, 542819, 542828, 542836, 542924

42

528953, 534925, 538628, 538630, 539288, 541266, 541304, 541484, 541720, 541887, 541896, 542033, 542324,
542326, 542331, 542427, 542477, 542478, 542504, 542598, 542599, 542601, 542602, 542759, 542769, 542779,
542802, 542833, 542835, 542854, 542924, 542936

43

528953, 538628, 538630, 539319, 539320, 539321, 539566, 540693, 540695, 540792, 540793, 541376, 541456,
541611, 541924, 541930, 542049, 542050, 542051, 542115, 542309, 542501, 542906

44

539319, 539320, 539321, 539566, 541173, 541460, 541461, 541462, 541484, 542373, 542598, 542599, 542604,
542674, 542733, 542759, 542828, 542857, 542924, 543220, 543237, 543242

45

538628, 538630, 542070, 542759

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

1856 165 LAT TRADYCJI GŁUBCZYCE PIWO
JASNE BEZALKOHOLOWE JUBILEUSZOWE
5 Kroków do Sukcesu Elab
ADAM i EWA
Agilia FIBRO
AKADEMIA PRZEBUDZENIA EDYTA GÓRNIAK
AKADEMIA PRZEBUDZENIA
Alref
AM ADO - MED APARATURA MEDYCZNA
AMADERM
AMAHEDRAL
AMAPLANTIS
AMAVEN
AMAVEN
AMAVIT D3
AMIGOS BETON
AMIplus inteligentne rozliczanie energii
TAURON DYSTRYBUCJA
AMIplus inteligentne rozliczanie energii
TAURON DYSTRYBUCJA
anticholesteran
apiciasto
apifood
AQUABUH
AQUABUH
AQUABUH
ARALID
balticmed
BALTIN blu APARTMENTS SARBINOWO
BANK NOWY
bella pure
BESTIA
BESTIA
BGS BLUE GAME SHOW
BIBUS MENOS
BIBUS MENOS
Bioeden
BodyBoom Skin Harmony
BOGU-chwałki
boscata
BOTTIGLIERIA 1881
BRANDLIFT
CASINO
CEDROB Gotowe z półki
Centralny Port Komunikacyjny

542374
542114
542037
541798
539321
539319
541887
542674
542622
542620
542619
542615
542616
542614
542576
542477
542478
542618
541034
541035
542705
542707
542708
541919
542857
541611
541362
541181
541831
541838
542710
542502
542503
542294
541939
542875
542309
539566
541266
505482
541941
528953

CHOLETTE
chupan kebab
CLOUDS FEST
CLOUDS FEST
Collaflex
Comarch ERP Enterprise
Comarch ERP XT
Comarch Moje Biuro Rachunkowe
Comarch sPrint
CREATIVE DANCE CENTER
Czytaj z Albikiem
Delecta LODY SMAK WANILIOWY
0,9 LITRA LODÓW
PO PRZYGOTOWANIU
PRZEPIS NA SHAKE LODOWY EXTRA
DigitalThink group
DIYCOOK
Dustform
edoo
EH ENERGYHUB
Eko BOX InPost
ERO-DOM
Estelligence
EXTRA HUMUS
FAT TRANSPORTER
FIZJOHUTA
FLOORPARK
FLORIVAL
Fundacja Chcepomagam
GBS PYSZNY FEST !
GÓRALMOBILE
GREENBUD DEVELOPMENT
gruntguru
GUARDIAN FORCE
GUMMLEY
Hansa Kitchen & Cooking
HAZA
HeptoBIO LIDER
HIGH HEELS & PERFORMANCE INTENSIVE
High Heels & Performance Intensive
HOUSE OF CLOUDS
I-CARE
I-GUARD
I-LITE
KARISMA

542154
542115
541100
541102
541592
542326
542324
542331
542427
542804
542689

542378
542779
542501
542802
541868
542854
542519
542883
541216
542553
526157
541173
542352
541256
542819
534547
541738
541896
541720
538739
542400
542411
542816
542737
542814
542815
541456
542330
542336
542333
542583

Nr ZT22/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

KAVKA
KIELCE MUSZTARDA KIELECKA sarepska
BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH
KLUB SPORTOWY ŁYŻWIARSTWA
FIGUROWEGO CASCADE
konto Gemini
Krajowa Grupa Spożywcza
KRONOS EDM CENTRUM DYSTRYBUCJI
L LanNati
LCL DEVELOPMENT
LING Partner
LOW pH
m medical education oficyna wydawnicza
Masterflos
maxi KRZEM
Maxired BTH Biotech Horti
MEBLE ZRÓB TO SAM
Medenique
medi pharm
MEGA CENNIK
Merkus ZNAMY SIĘ
Merkus
M-FIRE
microbiotix Complex
microbiotix Pre+Probiotic
microbiotix Prevent
molecool
MONDIS
MV MOTOVISION
NANOBAUER
narodziny rodziny
naturoBank
naturoBank
NESSO
OBI OGRODOWY RAJ ŚWIĘTO ROŚLIN
DOMOWYCH I OGRODOWYCH
Ondraszkowa Izba
ONDRASZKOWA IZBA
OPERATOR
OSIA
P
PAINALGIN
PINEA
PINEA
plo-N BIO LIDER
POLTRAKT
POWYMIENIANE
priceR ekspert rynku lokalnego
PRINTIMA
prodotto rispondente ai CAM CRITERIA
AMBIENTALI MINIMI tyron
Provectus smart solutions

85

2

1

2

542860

przechowaj.pl
PUFF beer
PUFF vodka
RE RESCON
Rekrutex
Respekt Security
REVITA
RITANO
RoboBlocks.pl
RoboMaluszki
Sala Bankietowa BON TON
salonty
SELF DAY
ShEO AWARDS
SHEO
SINOGAL
SinuPhar ULGA W ODDECHU
skinabout*
SŁODKI KRAJ SK Torty Ciasta Lody
Poznaj Smak Naszych Wyrobów
SŁODKI KRAJ
SOTTILE DECO
SPEOW
SPIRE
SPLENDORROOM
Strefa Biznesu RZGÓW
Studio Eksperymentalne Polskiego Radia
Szybeczka.pl
T TREVICA
TATRAN think green reduce reuse recycle 3 R
TDF
TDS FOODS SYSTEMS
TECHREBAL
Third dot
TOHI
TRAVITERAP
TREVICA
TRIDAPEN
UROPLUS
V PROMAKER
VEGAN SNOUT
Vege Rzeźnik
VETRO
ViLusso
W TROSCE O CHOREGO PRACOWNIKA
webbit
Wonder Woman SZKOŁA PROGRAMISTEK
WOO 222
WUPRINŻ
WUPRINŻ
ZESTAW ZRÓB TO SAM

534925
542284
542285
542033
542126
542070
542733
541789
542778
542611
541376
542906
542771
538630
538628
542562
543242
542864

542412
542672
541484
542759
542838
542124
540832
542836
542730
534979
542734
541548
542735
542601
543220
543237
534976
540693
540695
540234
541460
541462
541461
541499
542354
542744
538712
542828
542118
542120
541788
542604
541924
541930
533224
541866
542051
542745
542049
542050
542739
542084
542936
542025
541251
538964
542769

540793
540792
541784
541283
542924
542077
541945
541304
542908
542499
539288
542722
542679
542645
542859
533467
541913
542498
542850
527278
542131
541879
542807
542697
542064
542373
542504
541521
542541
542833
542835
542602

Nr ZT22/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2
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1

2

Zrobisz to z OBI

542598

ŻARKO

541756

ZROBISZ TO Z OBI

542599

ŻUBRÓWKA BIAŁA Z NUTĄ CZARNEJ PORZECZKI

541144

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.
1433139
1472817
1629377
1660042
1660056
1660066
1660067
1660083
1660277
1660297
1660354

1660411
1660518

al mi la (2022 03 24)
CFE: 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
20, 35
Moony (2022 02 18)
CFE: 27.03.01, 27.05.01, 28.01.00, 29.01.12
30
ALPERIN (2022 03 07)
5
Friall (2022 02 21)
CFE: 25.03.01, 27.05.01, 29.01.12
29
Fruit Fairy (2022 02 14)
29, 30, 31, 32
JANTANA (2022 02 11)
3, 35
VENTS (2021 12 09, 2021 11 22)
CFE: 27.05.01
6, 7, 11, 19
ALWAYS WANTED AMIGO JUICY FRIEND
(2022 03 03, 2021 09 06)
CFE: 01.01.01, 27.05.17, 29.01.13
32
wellbees
(2021 07 07, 2021 01 12)
CFE: 03.13.04, 29.01.12
9, 35, 41, 44, 45
Details Matter (2022 02 10)
9, 16, 41, 42, 43
METRO Global Solution Center
(2022 01 05, 2022 01 03)
CFE: 27.05.01
9, 35, 36, 37,
38, 41, 42
UKRAINE (2022 03 28)
CFE: 05.03.13, 24.03.09, 27.05.01,
30
28.05.00, 29.01.12
The Ordinary. (2022 03 21, 2022 03 18)
CFE: 27.05.10
3

1660528
1660529
1660532
1660733
1660736
1660760
1660849
1660961
1661006
1661011
1661031
1661119
1661120
1661121

syoss COLOR GLOW (2022 03 24, 2021 10 07)
CFE: 25.05.02, 27.05.09
3
taft REFRESHING FULLNESS WONDER
(2022 03 30, 2021 10 07)
CFE: 27.05.10
3
taft BEAUTIFYING 4-IN-1 WONDER
(2022 03 30, 2021 10 07)
CFE: 27.05.10
3
BIT (2022 01 25)
CFE: 27.05.01
7, 11
autofast (2022 02 08)
CFE: 27.05.01
7
THINKCAR (2022 01 27, 2021 08 12)
CFE: 27.05.17
9, 37
my Fish the fastest (2021 11 01)
CFE: 03.09.13, 27.03.03, 27.05.01, 29.01.12
43
axians (2021 06 17, 2020 12 21)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
7, 9, 35, 36, 37, 38, 42
CLIP & TOOL (2022 03 03)
12
Carlo (2022 03 21)
CFE: 26.07.04, 27.05.01, 29.01.12
35, 36
NOVY (2022 03 22, 2021 10 06)
11
ANiNATURE (2022 03 21, 2022 03 08)
CFE: 27.05.01, 29.01.01
31
SANGUMOL (2022 04 11, 2022 03 04)
5
GLUCOSTASIN (2022 04 11, 2022 03 04)
5

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

1660066,

1660518,

1660528,

5

1629377,

1661120,

1661121

6

1660067

7

1660067,

1660733,

1660736,

1660961
1660760,

1660961

1660354,

1660961,

9

1660277,

1660297,

1660354,

11

1660067,

1660733,

1661031

12

1661006

16

1660297

19

1660067

20

1433139

29

1660042,

1660056

30

1472817,

1660056,

31

1660056,

1661119

32

1660056,

1660083

35

1433139,

1660066,

1660277,

1660354,

1660961,

1661011

37

1660354,

1660760,

1660961

38

1660354,

1660961

41

1660277,

1660297,

1660354
1660961

42

1660297,

1660354,

1660297,

1660849

44

1660277

45

1660277

1660532

1660411

36

43

1660529,

1661011

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.
533794
536083
535203
535204

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd
2022 01 17
43
RECHEIO-CASH & CARRY, S.A.
2022 03 07
8, 29, 30
Match Group, LLC. (Limited Liability
Company Delaware)
2022 03 18
9, 16, 35, 38, 41, 42
Match Group, LLC. (Limited Liability
Company Delaware)
2022 03 18
9, 16, 35, 38, 41, 42

537362
534364

539820
538816

Dual GmbH
2022 04 26
9
GRAND EQUIPEMENT NATIONAL DE CALCUL
INTENSIF (G.E.N.C.I)
2022 05 16
9, 16, 18, 25, 28, 35,
36, 37, 38, 41, 42
MODIVO S.A.
2022 05 11
35
Cilag GmbH International
2022 05 16
3

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1641009

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
2022 05 12

5

