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CZĘŚĆ I

OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH

4

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 11/2021

A. WYNALAZKI
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wynalazków oznaczają:

(11)
(21)
(22)
(23)
(30)

–
–
–
–
–

(41)
(51)
(54)
(61)
(62)
(68)
(71)

–
–
–
–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –
(93) –
(94) –
(95) –
(97) –
(98) –

numer patentu, dodatkowego prawa ochronnego lub patentu europejskiego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia
priorytetowego, kod kraju)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wynalazku
numer patentu głównego
numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
numer patentu podstawowego dla dodatkowego prawa ochronnego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego
(kod kraju)
nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
data i numer zgłoszenia międzynarodowego
data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
numer i data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem ochronnym oraz
wskazanie organu, który zezwolenie wydał
data, od której powstaje i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego
oznaczenie produktu opisanego w zezwoleniu na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem
ochronnym
data i numer publikacji patentu europejskiego
data złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem patentu umieszczone są literowo-cyfrowe kody identyfikujące (kod rodzaju
dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST. 16):

(A1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
(B1) – Patent
(B3) – Patent dodatkowy do patentu
(T3) – Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
(T4) – Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
(T5) – Tłumaczenie patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(T6) – Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego zgodnie z art. 105a Konwencji o patencie europejskim

PATENTY
UDZIELONE PRAWA
(od nr 237 749 do nr 237 850)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 237759
(41) 2019 07 01
(51) A01C 3/06 (2006.01)
A01C 15/04 (2006.01)
A01C 21/00 (2006.01)
C05F 3/06 (2006.01)
C09K 17/22 (2006.01)
(21) 424047 (22)
2017 12 22
(72) GOŁĘBIEWSKI MARCIN, Warszawa (PL); NOWAKOWSKI
TOMASZ, Warszawa (PL); SLÓSARZ JAN, Warszawa (PL); BALCERAK
MAREK, Warszawa (PL)

(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób doglebowej aplikacji płynnych i półpłynnych nawozów
organicznych i urządzenie do doglebowej aplikacji płynnych i półpłynnych nawozów organicznych
(B1) (11) 237766
(41) 2020 01 13
(51) A01F 12/42 (2006.01)
(21) 426298 (22)
2018 07 10
(72) JADWISIEŃCZAK KRZYSZTOF, Olsztyn (PL); KALINIEWICZ
ZDZISŁAW, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Separator do nasion gryki
(B1) (11) 237832
(41) 2020 10 19
(51) A01H 15/00 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
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C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
(21) 433203 (22)
2020 03 11
(72) SPISAK WOJCIECH, Opole (PL)
(73) CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNE ALCOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Sposób wytwarzania podłoża do zasiedlania porostów, zwłaszcza na sztucznych konstrukcjach
(B1) (11) 237751
(41) 2017 10 23
(51) A23F 5/02 (2006.01)
A23F 5/24 (2006.01)
A61K 36/74 (2006.01)
(21) 416856 (22)
2016 04 15
(72) CIELECKA IZABELA, Łódź (PL); KOŹNIEWSKI BARTŁOMIEJ,
Łódź (PL); GITNER TOMASZ, Łódź (PL)
(73) MEDIAM CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Sposób otrzymywania preparatów z nieprażonego ziarna kawy
(B1) (11) 237847
(41) 2020 11 02
(51) A23L 33/18 (2016.01)
A23L 33/125 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
(21) 429745 (22)
2019 04 25
(72) STOPA TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Funkcjonalny aglomerat białkowy
(B1) (11) 237793
(41) 2019 12 02
(51) A47G 19/32 (2006.01)
A47G 19/26 (2006.01)
B65D 83/00 (2006.01)
(21) 425641 (22)
2018 05 21
(72) SZMAŃKO TADEUSZ, Wrocław (PL); KRZYŚ ALEKSANDER,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Dozownik masła
(B1) (11) 237794
(41) 2019 12 02
(51) A47G 19/32 (2006.01)
A47G 19/26 (2006.01)
B65D 83/00 (2006.01)
(21) 425642 (22)
2018 05 21
(72) SZMAŃKO TADEUSZ, Wrocław (PL); KRZYŚ ALEKSANDER,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Dozownik masła
(B1) (11) 237795
(41) 2019 12 02
(51) A47G 19/32 (2006.01)
A47G 19/26 (2006.01)
B65D 83/00 (2006.01)
(21) 425643 (22)
2018 05 21
(72) SZMAŃKO TADEUSZ, Wrocław (PL); KRZYŚ ALEKSANDER,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Dozownik masła
(B1) (11) 237800
(41) 2017 09 11
(51) A61B 17/70 (2006.01)
A61F 2/44 (2006.01)
(21) 417018 (22)
2014 09 30
(30) P.405512
2013 10 01
PL
W.122616
2013 12 04
PL
(86) 2014 09 30
PCT/PL14/00109

(87)
(72)
(73)
(54)

5

2015 04 09
WO15/050466
SZYDLIK PIOTR PAWEŁ, Białystok (PL)
SZYDLIK PIOTR PRAKTYKA LEKARSKA ESPINEN, Białystok (PL)
System implantów do stabilizacji międzykolcowej kręgosłupa

(B1) (11) 237769
(41) 2020 04 06
(51) A61F 2/54 (2006.01)
A61F 2/58 (2006.01)
A61F 2/68 (2006.01)
B25J 15/08 (2006.01)
(21) 427296 (22)
2018 10 01
(72) GAJOS KAROLINA, Czeladź (PL); KUPKA MARIAN,
Siemianowice Śląskie (PL); SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Modułowa proteza ręki
(B1) (11) 237770
(41) 2020 02 24
(51) A61H 1/02 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
(21) 426698 (22)
2018 08 17
(72) BORKOWSKI PIOTR, Białystok (PL); ZUZDA JOLANTA
GRAŻYNA, Białystok (PL); LATOSIEWICZ ROBERT, Białystok (PL)
(73) ZUZDA JOLANTA GRAŻYNA, Białystok (PL); BORKOWSKI PIOTR,
Białystok (PL); LATOSIEWICZ ROBERT, Białystok (PL); INSTYTUT
INNOWACJI I TECHNOLOGII PB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kleosin (PL)
(54) Urządzenie do rotacyjnych ćwiczeń stawów człowieka
(B1) (11) 237808
(41) 2017 01 30
(51) A61K 36/28 (2006.01)
A61K 31/365 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
(21) 413202 (22)
2015 07 20
(72) KROMER KRYSTYNA, Wrocław (PL); KIERASIŃSKA AGATA,
Wrocław (PL); WIŚNIEWSKI JERZY, Wrocław (PL); PORUTAŁA
DOROTA, Wrocław (PL); GAMIAN ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław (PL); UNIWERSYTET
MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób pozyskiwania helenaliny i dihydrohelenaliny oraz estrów tych substancji z kultur in vitro Arnica
(B1) (11) 237828
(41) 2020 08 10
(51) A61L 27/34 (2006.01)
A61L 27/06 (2006.01)
A61L 27/54 (2006.01)
C25D 11/26 (2006.01)
C25D 9/06 (2006.01)
C23C 22/03 (2006.01)
(21) 432648 (22)
2020 01 21
(72) KAZEK-KĘSIK ALICJA, Dąbrowa Górnicza (PL); ŚMIGAMATUSZOWICZ MONIKA, Gliwice (PL); SIMKA WOJCIECH, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania warstw polimerowych na powierzchni
tytanu lub stopów tytanu na bazie polimeru z tlenkami i lekami
(B1) (11) 237829
(41) 2020 08 10
(51) A61L 27/34 (2006.01)
A61L 27/06 (2006.01)
A61L 27/54 (2006.01)
C25D 11/26 (2006.01)
C25D 9/06 (2006.01)
C23C 22/03 (2006.01)
(21) 432651 (22)
2020 01 21
(72) KAZEK-KĘSIK ALICJA, Dąbrowa Górnicza (PL); ŚMIGAMATUSZOWICZ MONIKA, Gliwice (PL); SIMKA WOJCIECH, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania warstw polimerowych na powierzchni
tytanu lub stopów tytanu na bazie polimeru z lekami

6

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 237799
(41) 2016 10 24
(51) B01D 29/27 (2006.01)
B01D 39/16 (2006.01)
(21) 412004 (22)
2015 04 15
(72) DOBAK STEFAN, Poznań (PL); DOBAK PIOTR, Poznań (PL);
TYSZKIEWICZ TOMASZ, Przeźmierowo (PL)
(73) REMARK-KAYSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Batorowo (PL)
(54) Sposób uszczelnienia worka filtracyjnego i worek filtracyjny
(B1) (11) 237801
(41) 2020 05 18
(51) B01D 61/44 (2006.01)
B01D 61/46 (2006.01)
C02F 1/469 (2006.01)
C02F 101/20 (2006.01)
C01G 13/00 (2006.01)
(21) 431698 (22)
2019 10 31
(30) PV 2018-635
2018 11 16
CZ
(72) PUNCOCHAR MIROSLAV, Praga (CZ); SYC MICHAŁ, Praga (CZ);
STANOVSKY PETR, Praga (CZ); VESELY VACLAV, Praga (CZ)
(73) Ustav chemickych procesu AV CR, v.v.i., Praga (CZ)
(54) Sposób izolowania rtęci z roztworu i urządzenie do realizacji
tego sposobu
(B1) (11) 237784
(41) 2020 09 21
(51) B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/04 (2006.01)
(21) 429186 (22)
2019 03 08
(72) RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL); KORDAS MARIAN,
Góralice (PL); MUSIK DANIEL, Szczecin (PL); WÓJCIK KRZYSZTOF,
Szczecin (PL); SEKUŁA-WYBAŃSKA MAŁGORZATA, Dobra (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszadło
(B1) (11) 237785
(41) 2020 09 21
(51) B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/04 (2006.01)
(21) 429187 (22)
2019 03 08
(72) RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL); KORDAS MARIAN,
Góralice (PL); MUSIK DANIEL, Szczecin (PL); WÓJCIK KRZYSZTOF,
Szczecin (PL); SEKUŁA-WYBAŃSKA MAŁGORZATA, Dobra (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszalnik

Nr 11/2021

(B1) (11) 237845
(41) 2020 10 19
(51) B05C 13/00 (2006.01)
B05B 13/02 (2006.01)
(21) 429619 (22)
2019 04 12
(72) ŁOSOŚ MARIUSZ, Rumianek (PL)
(73) VALLOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Zawieszka lakiernicza
(B1) (11) 237771
(41) 2021 02 08
(51) B21H 1/06 (2006.01)
(21) 434912 (22)
2020 08 06
(72) SURDACKI PIOTR, Urzędów (PL); GONTARZ ANDRZEJ,
Krasnystaw (PL); WINIARSKI GRZEGORZ, Rzeczyca Kolonia (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Zestaw narzędzi do walcowania pierścieni
(B1) (11) 237772
(41) 2020 09 07
(51) B21K 1/00 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
B21J 7/00 (2006.01)
B21D 53/84 (2006.01)
(21) 431786 (22)
2019 11 14
(72) WINIARSKI GRZEGORZ, Rzeczyca Kolonia (PL); DZIUBIŃSKA
ANNA, Lublin (PL); SURDACKI PIOTR, Urzędów (PL); MAJERSKI
KRZYSZTOF, Zemborzyce Dolne (PL); SZUCKI MICHAŁ, Kraków (PL);
SIEMIONEK EWA, Snopków (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kształtowania na młocie półfabrykatu, zwłaszcza
do wytwarzania korbowodu samochodowego
(B1) (11) 237773
(41) 2020 09 07
(51) B21K 1/00 (2006.01)
B21J 7/00 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
B21D 53/84 (2006.01)
(21) 431787 (22)
2019 11 14
(72) DZIUBIŃSKA ANNA, Lublin (PL); WINIARSKI GRZEGORZ,
Rzeczyca Kolonia (PL); SURDACKI PIOTR, Urzędów (PL); MAJERSKI
KRZYSZTOF, Zemborzyce Dolne (PL); SIEMIONEK EWA,
Snopków (PL); SZUCKI MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kucia na młocie półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania korbowodu samochodowego

(B1) (11) 237786
(41) 2020 09 21
(51) B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/04 (2006.01)
(21) 429189 (22)
2019 03 08
(72) RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL); KORDAS MARIAN,
Góralice (PL); MUSIK DANIEL, Szczecin (PL); WÓJCIK KRZYSZTOF,
Szczecin (PL); SEKUŁA-WYBAŃSKA MAŁGORZATA, Dobra (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszadło

(B1) (11) 237774
(41) 2020 09 07
(51) B21K 1/00 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
B21J 9/00 (2006.01)
B21D 53/84 (2006.01)
(21) 431788 (22)
2019 11 14
(72) WINIARSKI GRZEGORZ, Rzeczyca Kolonia (PL); DZIUBIŃSKA
ANNA, Lublin (PL); SURDACKI PIOTR, Urzędów (PL); MAJERSKI
KRZYSZTOF, Zemborzyce Dolne (PL); SZUCKI MICHAŁ, Kraków (PL);
SIEMIONEK EWA, Snopków (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kształtowania półfabrykatu na prasie hydraulicznej,
zwłaszcza do wytwarzania korbowodu samochodowego

(B1) (11) 237787
(41) 2020 09 21
(51) B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/04 (2006.01)
(21) 429190 (22)
2019 03 08
(72) RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL); KORDAS MARIAN,
Góralice (PL); MUSIK DANIEL, Szczecin (PL); WÓJCIK KRZYSZTOF,
Szczecin (PL); SEKUŁA-WYBAŃSKA MAŁGORZATA, Dobra (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszalnik

(B1) (11) 237775
(41) 2020 09 07
(51) B21K 1/00 (2006.01)
B21J 9/00 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
B21D 53/84 (2006.01)
(21) 431789 (22)
2019 11 14
(72) DZIUBIŃSKA ANNA, Lublin (PL); WINIARSKI GRZEGORZ,
Rzeczyca Kolonia (PL); SURDACKI PIOTR, Urzędów (PL); MAJERSKI
KRZYSZTOF, Zemborzyce Dolne (PL); SIEMIONEK EWA,
Snopków (PL); SZUCKI MICHAŁ, Kraków (PL)

Nr 11/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kucia półfabrykatu na prasie hydraulicznej, zwłaszcza
do wytwarzania korbowodu samochodowego
(B1) (11) 237776
(41) 2020 09 07
(51) B21K 1/00 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
B21J 11/00 (2006.01)
B21D 53/84 (2006.01)
(21) 431790 (22)
2019 11 14
(72) DZIUBIŃSKA ANNA, Lublin (PL); WINIARSKI GRZEGORZ,
Rzeczyca Kolonia (PL); SURDACKI PIOTR, Urzędów (PL); MAJERSKI
KRZYSZTOF, Zemborzyce Dolne (PL); SZUCKI MICHAŁ, Kraków (PL);
SIEMIONEK EWA, Snopków (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kształtowania półfabrykatu w przyrządzie kuźniczym
na prasie hydraulicznej, zwłaszcza do wytwarzania korbowodu samochodowego
(B1) (11) 237777
(41) 2020 09 07
(51) B21K 1/00 (2006.01)
B21J 11/00 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
B21D 53/84 (2006.01)
(21) 431791 (22)
2019 11 14
(72) DZIUBIŃSKA ANNA, Lublin (PL); WINIARSKI GRZEGORZ,
Rzeczyca Kolonia (PL); SURDACKI PIOTR, Urzędów (PL); MAJERSKI
KRZYSZTOF, Zemborzyce Dolne (PL); SIEMIONEK EWA,
Snopków (PL); SZUCKI MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kucia półfabrykatu w przyrządzie kuźniczym na prasie
hydraulicznej, zwłaszcza do wytwarzania korbowodu samochodowego
(B1) (11) 237778
(41) 2020 09 07
(51) B21K 1/00 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
B21J 7/00 (2006.01)
B21D 53/92 (2006.01)
(21) 431792 (22)
2019 11 14
(72) DZIUBIŃSKA ANNA, Lublin (PL); SURDACKI PIOTR,
Urzędów (PL); WINIARSKI GRZEGORZ, Rzeczyca Kolonia (PL);
MAJERSKI KRZYSZTOF, Zemborzyce Dolne (PL); SZUCKI MICHAŁ,
Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kucia na młocie półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania mocowania lotniczego
(B1) (11) 237779
(41) 2020 09 07
(51) B21K 1/00 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
B21J 7/00 (2006.01)
B21D 53/92 (2006.01)
(21) 431793 (22)
2019 11 14
(72) SURDACKI PIOTR, Urzędów (PL); DZIUBIŃSKA ANNA,
Lublin (PL); WINIARSKI GRZEGORZ, Rzeczyca Kolonia (PL);
MAJERSKI KRZYSZTOF, Zemborzyce Dolne (PL); SZUCKI MICHAŁ,
Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kształtowania na młocie półfabrykatu, zwłaszcza
do wytwarzania mocowania lotniczego
(B1) (11) 237780
(41) 2020 09 07
(51) B21K 1/00 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
B21J 11/00 (2006.01)
B21D 53/92 (2006.01)
(21) 431794 (22)
2019 11 14
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(72) SURDACKI PIOTR, Urzędów (PL); DZIUBIŃSKA ANNA,
Lublin (PL); WINIARSKI GRZEGORZ, Rzeczyca Kolonia (PL);
MAJERSKI KRZYSZTOF, Zemborzyce Dolne (PL); SZUCKI MICHAŁ,
Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kształtowania półfabrykatu w przyrządzie kuźniczym
na prasie hydraulicznej, zwłaszcza do wytwarzania mocowania lotniczego
(B1) (11) 237781
(41) 2020 09 07
(51) B21K 1/00 (2006.01)
B21J 11/00 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
B21D 53/92 (2006.01)
(21) 431795 (22)
2019 11 14
(72) SURDACKI PIOTR, Urzędów (PL); DZIUBIŃSKA ANNA,
Lublin (PL); WINIARSKI GRZEGORZ, Rzeczyca Kolonia (PL);
MAJERSKI KRZYSZTOF, Zemborzyce Dolne (PL); SZUCKI MICHAŁ,
Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kucia półfabrykatu w przyrządzie kuźniczym na prasie
hydraulicznej, zwłaszcza do wytwarzania mocowania lotniczego
(B1) (11) 237782
(41) 2020 09 07
(51) B21K 1/00 (2006.01)
B21J 9/00 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
B21D 53/92 (2006.01)
(21) 431796 (22)
2019 11 14
(72) DZIUBIŃSKA ANNA, Lublin (PL); SURDACKI PIOTR,
Urzędów (PL); WINIARSKI GRZEGORZ, Rzeczyca Kolonia (PL);
MAJERSKI KRZYSZTOF, Zemborzyce Dolne (PL); SZUCKI MICHAŁ,
Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kucia półfabrykatu na prasie hydraulicznej, zwłaszcza
do wytwarzania mocowania lotniczego
(B1) (11) 237783
(41) 2020 09 07
(51) B21K 1/00 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
B21J 9/00 (2006.01)
B21D 53/92 (2006.01)
(21) 431797 (22)
2019 11 14
(72) DZIUBIŃSKA ANNA, Lublin (PL); SURDACKI PIOTR,
Urzędów (PL); WINIARSKI GRZEGORZ, Rzeczyca Kolonia (PL);
MAJERSKI KRZYSZTOF, Zemborzyce Dolne (PL); SZUCKI MICHAŁ,
Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kształtowania półfabrykatu na prasie hydraulicznej,
zwłaszcza do wytwarzania mocowania lotniczego
(B1) (11) 237826
(41) 2020 10 19
(51) B23Q 3/06 (2006.01)
B25B 1/02 (2006.01)
(21) 432169 (22)
2019 12 10
(72) GŁOGOWSKA KAROLINA, Krężnica Jara (PL); SIKORA JANUSZ,
Dys (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Zacisk formy do odlewania rotacyjnego
(B1) (11) 237836
(41) 2020 10 19
(51) B24B 41/04 (2006.01)
B24B 1/04 (2006.01)
(21) 429530 (22)
2019 04 08
(72) SIKORSKI JAKUB, Łódź (PL); PAWŁOWSKI WITOLD,
Zduńska Wola (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Wrzeciennik szlifierki
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 237830
(41) 2021 01 11
(51) B25J 9/00 (2006.01)
B25J 11/00 (2006.01)
B66C 1/00 (2006.01)
(21) 433201 (22)
2020 03 11
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Przylesie (PL); NAGI ŁUKASZ, Opole (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Pad chwytający
(B1) (11) 237758
(41) 2019 05 06
(51) B29C 47/00 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C08F 12/08 (2006.01)
C08J 9/16 (2006.01)
(21) 423342 (22)
2017 11 03
(72) BINIEK DAMIAN, Łódź (PL)
(73) MARDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIANLNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Sposób wykonywania listwy przypodłogowej o podwyższonej
odporności na ogień oraz o zmniejszonym stopniu wydzielania dymu
(B1) (11) 237815
(41) 2020 11 30
(51) B32B 27/32 (2006.01)
B29C 70/04 (2006.01)
B32B 3/04 (2006.01)
B32B 3/10 (2006.01)
B32B 3/16 (2006.01)
B29C 53/04 (2006.01)
B29C 55/06 (2006.01)
(21) 434413 (22)
2020 06 23
(72) SZALAS TOMASZ, Chełm (PL); SACZUK ROBERT, Lublin (PL)
(73) GLOPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(54) Urządzenie do produkcji półproduktów do folii stretch i folia
stretch
(B1) (11) 237755
(41) 2018 10 08
(51) B32B 27/40 (2006.01)
B32B 15/095 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08K 5/18 (2006.01)
C08K 5/49 (2006.01)
C08K 5/01 (2006.01)
E04C 2/20 (2006.01)
(21) 421153 (22)
2017 04 05
(72) BOCHNIA BARTŁOMIEJ, Biecz (PL)
(73) GÓR-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorlice (PL)
(54) Ekologiczna płyta warstwowa i sposób wytwarzania płyty warstwowej
(B1) (11) 237814
(41) 2021 02 08
(51) B65D 57/00 (2006.01)
B65D 85/00 (2006.01)
B65G 57/03 (2006.01)
(21) 434121 (22)
2020 05 29
(72) BĄBEL STANISŁAW, Szczyrzyc (PL)
(73) BĄBEL STANISŁAW, Szczyrzyc (PL)
(54) Sposób separowania powierzchni blach stalowych pokrytych
warstwą ochronną, zwłaszcza separowania na czas transportu zamocowanych do ram stalowych blach falistych pokrytych warstwą
ochronną stopu głównie cynku i aluminium oraz zestawienie separowanych segmentów ramowych z zamocowanymi blachami falistymi
pokrytymi powierzchniowo ochronną warstwą, zwłaszcza alucynku.
(B1) (11) 237796
(41) 2020 11 30
(51) C01B 32/05 (2017.01)

Nr 11/2021

C01B 32/324 (2017.01)
C01B 32/312 (2017.01)
C09K 17/40 (2006.01)
(21) 433435 (22)
2020 04 02
(72) KUBACZYŃSKI ADAM, Żakowola Radzyńska (PL); WALKIEWICZ
ANNA, Świdnik (PL); BRZEZIŃSKA MAŁGORZATA, Lublin (PL);
POLAKOWSKI CEZARY, Lublin (PL); PYTLAK ANNA, Lublin (PL);
BIEGANOWSKI ANDRZEJ, Abramowice Prywatne (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Sposób otrzymywania biowęgla z biomasy do pochłaniania
metanu oraz jego zastosowanie
(B1) (11) 237749
(41) 2012 03 26
(51) C01G 5/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(21) 395979 (22)
2011 08 16
(72) KOŹLECKI TOMASZ, Wrocław (PL); TETERYCZ HELENA,
Wrocław (PL); SOKOŁOWSKI ADAM, Wrocław (PL); POLOWCZYK
IZABELA, Wrocław (PL); SAWIŃSKI WOJCIECH, Wałbrzych (PL);
MALISZEWSKA IRENA, Wrocław (PL); SZYDŁO JOLANTA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób syntezowania nanocząstek srebra
(B1) (11) 237761
(41) 2019 09 09
(51) C01G 31/00 (2006.01)
(21) 424726 (22)
2018 03 01
(72) PRZEŚNIAK-WELENC MARTA, Gdańsk (PL); ŻELECHOWSKA
KAMILA, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania metawanadanu amonu
(B1) (11) 237756
(41) 2018 12 03
(51) C02F 1/04 (2006.01)
B01D 3/02 (2006.01)
B01D 1/28 (2006.01)
(21) 421687 (22)
2017 05 23
(72) PILAS REMIGIUSZ, Straszyn (PL)
(73) PILAS REMIGIUSZ EKO-PIL, Straszyn (PL)
(54) Destylator do oczyszczania zanieczyszczonej cieczy
(B1) (11) 237750
(41) 2016 12 19
(51) C02F 3/06 (2006.01)
C02F 3/08 (2006.01)
(21) 412749 (22)
2015 06 17
(72) MAZURKIEWICZ JAKUB, Daszewice (PL); MAZUR ROBERT,
Poznań (PL); KUJAWIAK SEBASTIAN, Doruchów (PL); DACH JACEK,
Jędrzejów (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji
silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych
(B1) (11) 237848
(41) 2020 03 23
(51) C05C 1/02 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
(21) 429755 (22)
2019 04 25
(72) BISKUPSKI ANDRZEJ, Wrocław (PL); BISKUPSKI PIOTR,
Wrocław (PL); STERKOWICZ HENRYK, Kędzierzyn-Koźle (PL); ŻAK
KONRAD, Kędzierzyn-Koźle (PL); PANKALLA EWA, Głogówek (PL);
KOZIOŁ KRZYSZTOF, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SPÓŁKA
AKCYJNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób otrzymywania nawozu zawierającego azotan amonu
z wypełniaczem
(B1) (11) 237768
(41) 2020 03 23
(51) C06B 21/00 (2006.01)

Nr 11/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

C06B 25/00 (2006.01)
C06B 25/18 (2006.01)
C06B 29/02 (2006.01)
C06B 29/12 (2006.01)
C06B 31/02 (2006.01)
C06B 33/00 (2006.01)
C06B 33/02 (2006.01)
C06B 45/36 (2006.01)
(21) 427027 (22)
2018 09 12
(72) KALBARCZYK-AMANOWICZ BARBARA, Pionki (PL); ZAJĄC
PIOTR, Pionki (PL)
(73) MESKO SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko-Kamienna (PL)
(54) Sposób wytwarzania prochu zapłonnikowego
(B1) (11) 237767
(41) 2020 02 10
(51) C06B 25/18 (2006.01)
C06B 31/00 (2006.01)
C06B 29/02 (2006.01)
C06B 31/04 (2006.01)
C06B 33/00 (2006.01)
C06B 33/02 (2006.01)
C06B 45/36 (2006.01)
(21) 426537 (22)
2018 08 03
(72) ZAJĄC PIOTR, Pionki (PL); KALBARCZYK-AMANOWICZ
BARBARA, Pionki (PL)
(73) MESKO SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko-Kamienna (PL)
(54) Proch zapłonnikowy
(B1) (11) 237788
(41) 2020 03 09
(51) C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 426883 (22)
2018 09 05
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); DREWNOWSKA
EWA, Szczecin (PL); SZYMAŃSKA ALICJA IWONA, Stargard (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania eteru diglicydolowego
(B1) (11) 237764
(41) 2020 01 02
(51) C07J 9/00 (2006.01)
C07J 5/00 (2006.01)
C07D 233/58 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 426111 (22)
2018 06 28
(72) HRYNIEWICKA AGNIESZKA, Kleosin (PL); MORZYCKI JACEK
WITOLD, Białystok (PL); HAUSCHILD TOMASZ, Białystok (PL);
MALINOWSKA MARTA, Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Steroidowa sól imidazoliowa, sposoby jej wytwarzania oraz
jej zastosowania
(B1) (11) 237838
(41) 2020 12 28
(51) C08L 3/04 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
C08K 5/053 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
(62) 429959
(21) 431917 (22)
2019 05 17
(72) MASEK ANNA, Łódź (PL); ZABORSKI MARIAN, Łódź (PL);
PROCHOŃ MIROSŁAWA, Łódź (PL); MIELCAREK OLGA,
Ksawerów (PL); LATOS-BRÓZIO MAŁGORZATA, Julianów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Biodegradowalna kompozycja przeznaczona na opakowania
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(B1) (11) 237837
(41) 2020 11 30
(51) C08L 67/04 (2006.01)
C08K 5/053 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
(21) 429959 (22)
2019 05 17
(72) MASEK ANNA, Łódź (PL); ZABORSKI MARIAN, Łódź (PL);
PROCHOŃ MIROSŁAWA, Łódź (PL); MIELCAREK OLGA,
Ksawerów (PL); LATOS-BRÓZIO MAŁGORZATA, Julianów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Biodegradowalna kompozycja przeznaczona na opakowania
(B1) (11) 237757
(41) 2019 01 02
(51) C09D 5/14 (2006.01)
C09D 7/12 (2006.01)
C09D 11/02 (2014.01)
(21) 422035 (22)
2017 06 27
(72) TETERYCZ HELENA, Wrocław (PL)
(73) ŁAZARCZYK MARCIN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWY PAKFOL, Kętrzyn (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompatybilnego komponentu o właściwościach antyseptycznych do bezwodnego lakieru fleksograficznego i kompatybilny komponent o właściwościach antyseptycznych
do bezwodnego lakieru fleksograficznego
(B1) (11) 237798
(41) 2019 05 20
(51) C09G 1/12 (2006.01)
(21) 423487 (22)
2017 11 17
(72) ZIELECKA MARIA, Warszawa (PL); CYRUCHIN KRYSTYNA,
Warszawa (PL); KLIMCZAK JERZY, Bażanowice (PL)
(73) MADONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mesznary (PL)
(54) Środki do pielęgnacji mebli i podłóg drewnianych
(B1) (11) 237797
(41) 2017 01 02
(51) C10L 5/06 (2006.01)
(21) 412872 (22)
2015 06 26
(72) KRAJEWSKI JAN, Kraków (PL)
(73) OMEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Głogów (PL); KRAJEWSKI JAN
FIRMA FERIND, Kraków (PL)
(54) Układ i sposób przetwarzania biomasy
(B1) (11) 237753
(41) 2017 11 06
(51) C22B 3/42 (2006.01)
C01G 7/00 (2006.01)
B01J 41/12 (2017.01)
(21) 418776 (22)
2016 09 21
(72) CYGANOWSKI PIOTR, Bukowice (PL); JERMAKOWICZBARTKOWIAK DOROTA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób zatężania złota na jonitach polimerowych typu rdzeń-otoczka z roztworów po ługowaniu odpadów elektronicznych
(B1) (11) 237839
(41) 2020 11 30
(51) D21H 11/12 (2006.01)
D21C 11/00 (2006.01)
C05F 7/02 (2006.01)
(21) 430017 (22)
2019 05 23
(72) DANIELEWICZ DARIUSZ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania półproduktów włóknistych przeznaczonych do produkcji papierów opakowaniowych oraz zastosowanie
ługów powarzelnych powstających w tym sposobie
(B1) (11) 237824
(41) 2021 02 08
(51) E04D 13/068 (2006.01)
E04D 13/064 (2006.01)
E04D 13/04 (2006.01)
(21) 430829 (22)
2019 08 06
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(72) BURYŁO SZCZEPAN, Kraków (PL)
(73) GPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Balice (PL)
(54) Łącznik rynnowy rynien z blachy stalowej oraz sposób łączenia
rynien z blachy stalowej
(B1) (11) 237813
(41) 2019 09 09
(51) E06B 1/62 (2006.01)
E06B 1/34 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/74 (2006.01)
(21) 424796 (22)
2018 03 08
(72) JANIK PIOTR, Lubin (PL)
(73) JANIK PIOTR PIK PLAST, Lubin (PL)
(54) Sposób wypełniania i izolacji szczelin pomiędzy zamontowaną
ramą okienną lub drzwiową a murem
(B1) (11) 237806
(41) 2018 10 08
(51) E21B 17/04 (2006.01)
F16L 37/252 (2006.01)
F16L 37/08 (2006.01)
(21) 421182 (22)
2017 04 04
(72) MASZOTA ANDRZEJ, Tokary (PL); BIANKOWSKI ZDZISŁAW,
Tczew (PL)
(73) TERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czaple (PL)
(54) Sposób mocowania rur z polipropylenu i polietylenu za narzędziem wiertniczym
(B1) (11) 237762
(41) 2019 09 09
(51) E21B 21/00 (2006.01)
E21B 37/00 (2006.01)
E21B 7/18 (2006.01)
(21) 424730 (22)
2018 03 01
(72) WIŚNIOWSKI RAFAŁ, Kraków (PL)
(73) EUROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) Narzędzie wgłębne do hydrourabiania i sposób stymulacji wydobycia węglowodorów
(B1) (11) 237823
(41) 2021 01 11
(51) E21B 43/267 (2006.01)
E21B 49/02 (2006.01)
G01N 15/08 (2006.01)
(21) 430538 (22)
2019 07 09
(72) MASŁOWSKI MATEUSZ, Zręcin (PL); KASZA PIOTR, Krosno (PL);
CZUPSKI MAREK, Iwonicz (PL); WILK KLAUDIA, Krosno (PL); MOSKA
RAFAŁ, Katowice (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wyznaczania wysokości wycisku materiału skalnego
dla szczeliny
(B1) (11) 237822
(41) 2020 12 28
(51) F02D 9/08 (2006.01)
F02D 43/00 (2006.01)
(21) 430389 (22)
2019 06 25
(72) BUCZAK KRZYSZTOF, Knurów (PL); PRZYBYŁA GRZEGORZ,
Ruda Śląska (PL); NOCOŃ ADRIAN, Boruszowice (PL); NIESTRÓJ
ROMAN, Strzelce Opolskie (PL); ZIÓŁKOWSKI ŁUKASZ, Zabrze (PL)
(73) BUD-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Knurów (PL)
(54) Układ do regulacji momentu obrotowego silnika spalinowego
o zapłonie iskrowym w układzie mikrokogeneracyjnym
(B1) (11) 237817
(41) 2020 12 28
(51) F02M 59/18 (2006.01)
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F02M 59/02 (2006.01)
F02M 61/20 (2006.01)
(21) 430253 (22)
2019 06 16
(72) BARTKOWIAK BARTOSZ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA,
Warszawa (PL)
(54) Wtryskiwacz czopikowy o działaniu nadążnym
(B1) (11) 237754
(41) 2018 06 04
(51) F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
(21) 419575 (22)
2016 11 22
(72) ZIĘTEK TOMASZ, Skawina (PL)
(73) ZIĘTEK TOMASZ EMSON-MAT, Skawina (PL)
(54) Pionowa turbina wiatrowa
(B1) (11) 237850
(41) 2020 11 30
(51) F04D 29/24 (2006.01)
F04D 29/38 (2006.01)
(21) 430047 (22)
2019 05 27
(72) CHOJKA JACEK, Piechowice (PL); CHMIELARZ WIESŁAW,
Ozimek (PL); FASZYNKA SEBASTIAN, Kórnica (PL); KAMIŃSKI
STANISŁAW, Połaniec (PL); KAMYK JANUSZ, Oświęcim (PL);
MOCZKO PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL); WRÓBLEWSKI ANDRZEJ,
Katowice (PL); WRÓBLEWSKI JACEK, Katowice (PL); ZAJĄCZKOWSKI
JANUSZ, Opole (PL)
(73) WRÓBLEWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNOHANDLOWE ENERGOWENT, Katowice (PL)
(54) Wirnik wentylatora promieniowego wysokociśnieniowego
(B1) (11) 237789
(41) 2018 08 13
(51) F15B 7/02 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
B01D 33/70 (2006.01)
B01D 35/153 (2006.01)
(21) 420351 (22)
2017 01 31
(72) PAWEŁKO PIOTR, Wołczkowo (PL); DOLATA MICHAŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Urządzenie łączące filtr z instalacją cieczy roboczej w wodnej
hydraulice siłowej
(B1) (11) 237846
(41) 2020 11 02
(51) F15B 13/02 (2006.01)
F16K 11/00 (2006.01)
F16K 31/02 (2006.01)
(21) 429687 (22)
2019 04 19
(72) MOCZARNY ROBERT, Bańska Wyżna (PL); KOŁACIAK TOMASZ,
Ochotnica Górna (PL)
(73) SUPERSNOW SPÓŁKA AKCYJNA, Maniowy (PL)
(54) Zespół zaworowy zwłaszcza urządzeń naśnieżających
(B1) (11) 237840
(41) 2020 11 30
(51) F16K 7/12 (2006.01)
F16K 51/02 (2006.01)
F16K 31/02 (2006.01)
(21) 429998 (22)
2019 05 22
(72) LIGIER WOJCIECH, Kanie (PL); KAPELSKI DARIUSZ, Otwock (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Mechanizm zaworu próżniowego
(B1) (11) 237844
(41) 2020 10 19
(51) F17C 13/08 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65D 90/02 (2019.01)
(21) 429616 (22)
2019 04 14
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(72) SALETNIK ŁUKASZ, Dębica (PL); KĄKOL ŁUKASZ, Dębica (PL);
WILK-KĄKOL JOANNA, Lubzina (PL)
(73) PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dębica (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania zbiorników przemysłowych
(B1) (11) 237763
(41) 2019 10 21
(51) F23J 11/00 (2006.01)
(21) 425184 (22)
2018 04 10
(72) JELONEK IWONA, Jaworzno (PL); JELONEK ZBIGNIEW,
Jaworzno (PL); NOCOŃ ADAM, Czeladź (PL)
(73) NOCOŃ ZYGMUNT P.P.U.H. ZAMECH, Czeladź (PL)
(54) Piec CO płomieniowy lub paleniskowy na paliwa stałe, z funkcją
filtrowania spalin
(B1) (11) 237809
(41) 2018 09 10
(51) F24F 7/013 (2006.01)
E06B 7/10 (2006.01)
(21) 420727 (22)
2017 03 03
(72) ĆWIKILEWICZ MAREK, Kraków (PL); DZIEŻA KRZYSZTOF,
Kraków (PL); ĆWIKILEWICZ PIOTR, Kraków (PL)
(73) ĆWIKILEWICZ MAREK BREVIS SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL);
DZIEŻA KRZYSZTOF BREVIS SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(54) Czerpnia powietrza
(B1) (11) 237812
(41) 2020 02 10
(51) F24H 1/28 (2006.01)
F23B 50/12 (2006.01)
F23L 1/02 (2006.01)
F23L 9/02 (2006.01)
F23J 3/02 (2006.01)
(21) 426490 (22)
2018 07 30
(72) MĄCZKA MAREK, Pustków (PL)
(73) MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pustków (PL)
(54) Kocioł grzewczy z napowietrzaną komorą paleniskową zwłaszcza do spalania paliwa stałego typu pelet
(B1) (11) 237816
(41) 2020 12 28
(51) F27D 11/02 (2006.01)
H05B 3/62 (2006.01)
(21) 430237 (22)
2019 06 17
(72) MYCIELSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); KOCHANOWSKA
DOMINIKA, Warszawa (PL); ZUBRZYCKI MAREK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie grzejne dla procesów wysokotemperaturowych
(B1) (11) 237765
(41) 2020 01 13
(51) F41J 11/00 (2009.01)
F41J 13/00 (2009.01)
F41J 1/00 (2006.01)
(21) 426175 (22)
2018 07 02
(72) LUSTOFIN KRZYSZTOF, Wólka Grądzka (PL); JAROSZ DAMIAN,
Mokrzyska (PL); BURNAT KATARZYNA, Janowice (PL)
(73) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) Mobilna strzelnica kontenerowa
(B1) (11) 237843
(41) 2020 10 19
(51) G01D 9/02 (2006.01)
(21) 429604 (22)
2019 04 11
(72) ZIÓŁKO AGNIESZKA, Kraków (PL); PIOTROWSKI KRZYSZTOF,
Kraków (PL); ZEGARTOWSKI ANDRZEJ, Kraków (PL); MIREK PIOTR,
Ratajów (PL)
(73) KRAKODLEW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Autonomiczne urządzenie do pomiaru i rejestracji warunków
eksploatacji wlewnic
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(B1) (11) 237791
(41) 2020 06 15
(51) G01N 3/08 (2006.01)
(21) 428080 (22)
2018 12 07
(72) ORŁOWICZ ROMUALD, Szczecin (PL); TKACZ PIOTR,
Załom (PL); GIL ZOFIA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób badania in situ wytrzymałości muru na rozciąganie
w poprzek spoin wspornych
(B1) (11) 237790
(41) 2020 06 15
(51) G01N 3/24 (2006.01)
(21) 428078 (22)
2018 12 07
(72) ORŁOWICZ ROMUALD, Szczecin (PL); GIL ZOFIA, Szczecin (PL);
TKACZ PIOTR, Załom (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób badania in situ wytrzymałości na ścinanie muru w płaszczyźnie spoin wspornych i urządzenie do badania wytrzymałości
na ścinanie
(B1) (11) 237792
(41) 2020 06 15
(51) G01N 3/24 (2006.01)
(21) 428081 (22)
2018 12 07
(72) ORŁOWICZ ROMUALD, Szczecin (PL); TKACZ PIOTR,
Załom (PL); GIL ZOFIA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób badania in situ wytrzymałości muru na ścinanie w istniejących budynkach
(B1) (11) 237752
(41) 2017 11 20
(51) G01N 21/78 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
(21) 417170 (22)
2016 05 12
(72) ZIÓŁKOWSKA DOROTA, Bydgoszcz (PL); OSIŃSKI KAMIL,
Łochowice (PL); SHYICHUK ALEXANDER, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób ilościowego oznaczania poli(chlorku diallilodimetyloamonowego) w roztworach wodnych o średnich i dużych stężeniach
(B1) (11) 237804
(41) 2016 07 04
(51) G01N 21/79 (2006.01)
G01N 31/16 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
(21) 410721 (22)
2014 12 22
(72) ZIÓŁKOWSKA DOROTA, Bydgoszcz (PL); SHYICHUK
OLEKSANDR, Bydgoszcz (PL); ŻYGOWSKA DOROTA, Raciąż (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób ilościowego oznaczania poli (4-styrenosulfonianu sodu)
w roztworach wodnych
(B1) (11) 237805
(41) 2016 11 21
(51) G01N 21/79 (2006.01)
G01N 31/16 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
(21) 412374 (22)
2015 05 18
(72) ZIÓŁKOWSKA DOROTA, Bydgoszcz (PL); SHYICHUK
OLEKSANDR, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób ilościowego oznaczania polimerów anionowych w roztworach wodnych o podwyższonej wartości siły jonowej
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(B1) (11) 237803
(41) 2015 09 28
(51) G01N 30/04 (2006.01)
G01N 30/16 (2006.01)
(21) 407662 (22)
2014 03 25
(72) SARZYŃSKI DARIUSZ, Wrocław (PL); BERKOWSKI RYSZARD,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób iniekcji substancji lotnych do pętli dozującej chromatografu gazowego oraz zestaw do chromatografii gazowej
(B1) (11) 237833
(41) 2020 10 05
(51) G01N 30/38 (2006.01)
G01N 30/88 (2006.01)
F16K 13/08 (2006.01)
B05B 1/34 (2006.01)
(21) 433535 (22)
2020 04 14
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL); FRYDEL LAURA,
Kielce (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL)
(54) Przystawka zwłaszcza do zmiany kierunku przepływu fazy ciekłej przez kolumnę chromatograficzną
(B1) (11) 237834
(41) 2020 10 05
(51) G01N 30/60 (2006.01)
G01N 30/54 (2006.01)
B01D 15/22 (2006.01)
(21) 433536 (22)
2020 04 14
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL); RĘDZIA NINA,
Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL)
(54) Kolumna chromatograficzna z unieruchamianym złożem adsorbatu zwłaszcza do pomiarów adsorpcji metodą inwersyjnej chromatografii cieczowej
(B1) (11) 237835
(41) 2020 10 05
(51) G01N 30/60 (2006.01)
G01N 30/46 (2006.01)
G01N 30/89 (2006.01)
B01D 15/22 (2006.01)
(21) 433537 (22)
2020 04 14
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL)
(54) Zespół kolumn chromatograficznych do inwersyjnej chromatografii gazowej zwłaszcza do charakterystyki fizykochemicznej
fotokatalizatorów
(B1) (11) 237810
(41) 2019 02 25
(51) G01N 33/68 (2006.01)
(21) 422611 (22)
2017 08 22
(72) STĘPIEŃ EWA ŁUCJA, Giebułtów (PL); KAMIŃSKA AGNIESZKA,
Kraków (PL); PIEKOSZEWSKI WOJCIECH, Zielonki (PL); KASPRZYK
JOANNA, Wieliczka (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób wykrywania uszkodzenia nerek pojawiającego się
u chorych z cukrzycą
(B1) (11) 237807
(41) 2012 07 02
(51) G01N 33/577 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
(21) 393389 (22)
2010 12 22
(72) DZIĘGIEL PIOTR, Wrocław (PL); PODHORSKA-OKOŁÓW
MARZENA, Wrocław (PL); KRÓLICKA ANNA, Wrocław (PL);

Nr 11/2021

KOBIERZYCKI CHRISTOPHER, Wrocław (PL); PUŁA BARTOSZ,
Wrocław (PL); PIOTROWSKA ALEKSANDRA, Wrocław (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK
ROZWOJU TECHNOLOGII, Wrocław (PL)
(54) Sposób różnicowania zmian nowotworowych tarczycy oraz
zastosowanie metalotioneiny (MT) do różnicowania zmian nowotworowych tarczycy
(B1) (11) 237849
(41) 2020 11 16
(51) G01R 27/26 (2006.01)
G01R 27/00 (2006.01)
(21) 429846 (22)
2019 05 06
(72) PRZYWARA GUSTAW, Warszawa (PL); PIEŃKOWSKI DARIUSZ,
Sulejówek (PL); KULHAWIK ZYGMUNT, Ząbki (PL); JAWORSKI
RYSZARD, Sulejówek (PL); KRUDYSZ TOMASZ, Leśniakowizna (PL)
(73) KOLEN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ząbki (PL)
(54) Układ i sposób do pomiaru rezystancji i indukcyjności
(B1) (11) 237818
(41) 2020 12 28
(51) G01S 13/56 (2006.01)
(21) 430321 (22)
2019 06 21
(72) MAGNUSKI MIROSŁAW, Piekary Śląskie (PL); WÓJCIK DARIUSZ,
Gliwice (PL); SURMA MACIEJ, Jaworzno (PL); NOGA ARTUR, Praszka (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Wielokanałowy homodynowy układ mikrofalowy do nadzoru
pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany
rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu
chronionym
(B1) (11) 237819
(41) 2020 12 28
(51) G01S 13/56 (2006.01)
(21) 430322 (22)
2019 06 21
(72) MAGNUSKI MIROSŁAW, Piekary Śląskie (PL); WÓJCIK DARIUSZ,
Gliwice (PL); SURMA MACIEJ, Jaworzno (PL); NOGA ARTUR, Praszka (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Jednokanałowy mikrofalowy układ do nadzoru pomieszczeń
chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany rozmieszczenia
obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym
(B1) (11) 237820
(41) 2020 12 28
(51) G01S 13/56 (2006.01)
(21) 430323 (22)
2019 06 21
(72) MAGNUSKI MIROSŁAW, Piekary Śląskie (PL); WÓJCIK DARIUSZ,
Gliwice (PL); SURMA MACIEJ, Jaworzno (PL); NOGA ARTUR, Praszka (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Wielokanałowy homodynowy układ mikrofalowy z modulacją
AM do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów
w pomieszczeniu chronionym
(B1) (11) 237821
(41) 2020 12 28
(51) G01S 13/56 (2006.01)
(21) 430324 (22)
2019 06 21
(72) MAGNUSKI MIROSŁAW, Piekary Śląskie (PL); WÓJCIK DARIUSZ,
Gliwice (PL); SURMA MACIEJ, Jaworzno (PL); NOGA ARTUR, Praszka (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Jednokanałowy adaptacyjny układ mikrofalowy do nadzoru
pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany
rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu
chronionym
(B1) (11) 237825
(41) 2020 11 16
(51) G09B 23/30 (2006.01)
G09B 9/00 (2006.01)
A61B 34/10 (2016.01)
(21) 431432 (22)
2019 10 10

Nr 11/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

13

(72) SADŁECKI PAWEŁ, Grudziądz (PL); SADŁECKI WŁODZIMIERZ,
Grudziądz (PL)
(73) SADŁECKI PAWEŁ, Grudziądz (PL)
(54) Trenażer laparoskopowy

(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Przylesie (PL); ZYGARLICKA
MAŁGORZATA, Przylesie (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ transmisji danych

(B1) (11) 237811
(41) 2019 11 18
(51) G10D 1/08 (2006.01)
G10D 3/06 (2006.01)
(21) 425577 (22)
2018 05 16
(72) FRYDRYCHOWICZ PAWEŁ, Gdańsk (PL)
(73) FRYDRYCHOWICZ PAWEŁ, Gdańsk (PL)
(54) Zespół mocujący do rozłącznego mocowania strun składanego
instrumentu strunowego

(B1) (11) 237760
(41) 2019 07 29
(51) H04R 25/00 (2006.01)
(21) 424374 (22)
2018 01 25
(72) KALINOWICZ KRZYSZTOF, Grodków (PL); JEŻEWSKI JACEK,
Oława (PL)
(73) KALINOWICZ KRZYSZTOF K&K CONSULTING, Grodków (PL)
(54) Sposób łączenia wkładki usznej z przewodem dźwiękowym
i łącznik do realizacji tego sposobu

(B1) (11) 237827
(41) 2020 08 24
(51) H02G 9/02 (2006.01)
H02G 9/06 (2006.01)
(21) 432269 (22)
2019 12 18
(72) ZIÓŁKO AGNIESZKA, Kraków (PL); PIOTROWSKI KRZYSZTOF,
Kraków (PL); ZEGARTOWSKI ANDRZEJ, Kraków (PL); MIREK PIOTR,
Ratajów (PL)
(73) KRAKODLEW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Modułowy system osłony kabli przesyłowych
(B1) (11) 237802
(41) 2020 08 24
(51) H02G 11/02 (2006.01)
B65H 75/40 (2006.01)
B65H 75/44 (2006.01)
(21) 429001 (22)
2019 02 21
(72) HOŁUBCZAT TOMASZ, Zahutyń (PL); HOŁUBCZAT EDWIN,
Zahutyń (PL)
(73) HOŁUBCZAT ANNA POMERANIA F.U, Zahutyń (PL)
(54) Bęben kablowy
(B1) (11) 237841
(41) 2020 11 30
(51) H04B 10/00 (2013.01)
H04B 10/11 (2013.01)
H04B 10/112 (2013.01)
H04B 10/27 (2013.01)
H04B 1/38 (2015.01)
H04B 1/74 (2006.01)
(21) 430020 (22)
2019 05 23
(72) MIKOŁAJCZYK JANUSZ, Warszawa (PL); SZABRA DARIUSZ,
Zielonka (PL); BIELECKI ZBIGNIEW, Kajetany (PL); WOJTAS JACEK,
Warszawa (PL); PROKOPIUK ARTUR, Warszawa (PL); PIETRZYK
BEATA, Warszawa (PL); ACHTENBERG KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) SKARB PAŃSTWA-MINISTER OBRONY NARODOWEJ,
Warszawa (PL)
(54) Hybrydowy układ komunikacji radiowej i optycznej w otwartej
przestrzeni
(B1) (11) 237842
(41) 2020 11 30
(51) H04B 10/00 (2013.01)
H04B 10/11 (2013.01)
H04B 10/112 (2013.01)
H04B 10/27 (2013.01)
(21) 430021 (22)
2019 05 23
(72) MIKOŁAJCZYK JANUSZ, Warszawa (PL); SZABRA DARIUSZ,
Zielonka (PL)
(73) SKARB PAŃSTWA-MINISTER OBRONY NARODOWEJ,
Warszawa (PL)
(54) Głowica nadawczo-odbiorcza do komunikacji optycznej
w otwartej przestrzeni
(B1) (11) 237831
(41) 2021 01 11
(51) H04L 12/00 (2006.01)
G06F 13/00 (2006.01)
(21) 433202 (22)
2020 03 11

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01C 3/06 (2006.01)
A01C 15/04 (2006.01)
A01C 21/00 (2006.01)
A01F 12/42 (2006.01)
A01H 15/00 (2006.01)
A23F 5/02 (2006.01)
A23F 5/24 (2006.01)
A23L 33/18 (2016.01)
A23L 33/125 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A47G 19/32 (2006.01)
A47G 19/26 (2006.01)
A47G 19/32 (2006.01)
A47G 19/26 (2006.01)
A47G 19/32 (2006.01)
A47G 19/26 (2006.01)
A61B 17/70 (2006.01)
A61B 34/10 (2016.01)
A61F 2/44 (2006.01)
A61F 2/54 (2006.01)
A61F 2/58 (2006.01)
A61F 2/68 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61K 36/74 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 31/365 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
A61L 27/34 (2006.01)
A61L 27/06 (2006.01)
A61L 27/54 (2006.01)
A61L 27/34 (2006.01)
A61L 27/06 (2006.01)
A61L 27/54 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
B01D 29/27 (2006.01)
B01D 39/16 (2006.01)
B01D 61/44 (2006.01)
B01D 61/46 (2006.01)
B01D 3/02 (2006.01)
B01D 1/28 (2006.01)

237759
237759*
237759*
237766
237832
237751
237751*
237847
237847*
237847*
237793
237793*
237794
237794*
237795
237795*
237800
237825*
237800*
237769
237769*
237769*
237770
237751*
237808
237808*
237808*
237828
237828*
237828*
237829
237829*
237829*
237764*
237764*
237770*
237799
237799*
237801
237801*
237756*
237756*

B01D 33/70 (2006.01)
B01D 35/153 (2006.01)
B01D 15/22 (2006.01)
B01D 15/22 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/04 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/04 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/04 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/04 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 41/12 (2017.01)
B05B 13/02 (2006.01)
B05B 1/34 (2006.01)
B05C 13/00 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
B21D 53/84 (2006.01)
B21D 53/84 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
B21D 53/84 (2006.01)
B21D 53/84 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
B21D 53/84 (2006.01)
B21D 53/84 (2006.01)
B21D 53/92 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
B21D 53/92 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
B21D 53/92 (2006.01)
B21D 53/92 (2006.01)
B21D 53/92 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
B21D 53/92 (2006.01)
B21H 1/06 (2006.01)
B21J 7/00 (2006.01)
B21J 7/00 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
B21J 9/00 (2006.01)
B21J 9/00 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)

237789*
237789*
237834*
237835*
237784
237784*
237785
237785*
237786
237786*
237787
237787*
237788*
237753*
237845*
237833*
237845
237772*
237772*
237773*
237774*
237774*
237775*
237776*
237776*
237777*
237778*
237779*
237779*
237780*
237780*
237781*
237782*
237783*
237783*
237771
237772*
237773*
237773*
237774*
237775*
237775*

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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1

2

1

2

1

2

1

2

B21J 11/00 (2006.01)
B21J 11/00 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
B21J 7/00 (2006.01)
B21J 7/00 (2006.01)
B21J 11/00 (2006.01)
B21J 11/00 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
B21J 9/00 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
B21J 9/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B23Q 3/06 (2006.01)
B24B 41/04 (2006.01)
B24B 1/04 (2006.01)
B25B 1/02 (2006.01)
B25J 15/08 (2006.01)
B25J 9/00 (2006.01)
B25J 11/00 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
B29C 70/04 (2006.01)
B29C 53/04 (2006.01)
B29C 55/06 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 3/04 (2006.01)
B32B 3/10 (2006.01)
B32B 3/16 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
B32B 15/095 (2006.01)
B65D 83/00 (2006.01)
B65D 83/00 (2006.01)
B65D 83/00 (2006.01)
B65D 57/00 (2006.01)
B65D 85/00 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65D 90/02 (2019.01)
B65G 57/03 (2006.01)
B65H 75/40 (2006.01)
B65H 75/44 (2006.01)
B66C 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
C01B 32/05 (2017.01)
C01B 32/324 (2017.01)
C01B 32/312 (2017.01)
C01G 13/00 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
C01G 31/00 (2006.01)
C01G 7/00 (2006.01)
C02F 1/469 (2006.01)
C02F 101/20 (2006.01)
C02F 1/04 (2006.01)
C02F 3/06 (2006.01)
C02F 3/08 (2006.01)
C05C 1/02 (2006.01)
C05F 3/06 (2006.01)

237776*
237777*
237777*
237778*
237778*
237779*
237780*
237781*
237781*
237782*
237782*
237783*
237772
237773
237774
237775
237776
237777
237778
237779
237780
237781
237782
237783
237826
237836
237836*
237826*
237769*
237830
237830*
237758
237815*
237815*
237815*
237815
237815*
237815*
237815*
237755
237755*
237793*
237794*
237795*
237814
237814*
237844*
237844*
237814*
237802*
237802*
237830*
237749*
237796
237796*
237796*
237801*
237749
237761
237753*
237801*
237801*
237756
237750
237750*
237848
237759*

C05F 7/02 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C06B 21/00 (2006.01)
C06B 25/00 (2006.01)
C06B 25/18 (2006.01)
C06B 29/02 (2006.01)
C06B 29/12 (2006.01)
C06B 31/02 (2006.01)
C06B 33/00 (2006.01)
C06B 33/02 (2006.01)
C06B 45/36 (2006.01)
C06B 25/18 (2006.01)
C06B 31/00 (2006.01)
C06B 29/02 (2006.01)
C06B 31/04 (2006.01)
C06B 33/00 (2006.01)
C06B 33/02 (2006.01)
C06B 45/36 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
C07D 233/58 (2006.01)
C07J 9/00 (2006.01)
C07J 5/00 (2006.01)
C08F 12/08 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C08J 9/16 (2006.01)
C08K 5/18 (2006.01)
C08K 5/49 (2006.01)
C08K 5/01 (2006.01)
C08K 5/053 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
C08K 5/053 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 3/04 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C09D 5/14 (2006.01)
C09D 7/12 (2006.01)
C09D 11/02 (2014.01)
C09G 1/12 (2006.01)
C09K 17/22 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C10L 5/06 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
C22B 3/42 (2006.01)
C23C 22/03 (2006.01)
C23C 22/03 (2006.01)
C25D 11/26 (2006.01)
C25D 9/06 (2006.01)
C25D 11/26 (2006.01)
C25D 9/06 (2006.01)
D21C 11/00 (2006.01)
D21H 11/12 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/74 (2006.01)
E04C 2/20 (2006.01)
E04D 13/068 (2006.01)
E04D 13/064 (2006.01)
E04D 13/04 (2006.01)
E06B 1/62 (2006.01)
E06B 1/34 (2006.01)

237839*
237848*
237768
237768*
237768*
237768*
237768*
237768*
237768*
237768*
237768*
237767
237767*
237767*
237767*
237767*
237767*
237767*
237788
237788*
237764*
237764
237764*
237758*
237758*
237758*
237755*
237755*
237755*
237838*
237838*
237838*
237837*
237837*
237837*
237755*
237838
237838*
237837
237757
237757*
237757*
237798
237759*
237796*
237797
237832*
237832*
237832*
237832*
237753
237828*
237829*
237828*
237828*
237829*
237829*
237839*
237839
237813*
237813*
237755*
237824
237824*
237824*
237813
237813*

E06B 7/10 (2006.01)
E21B 17/04 (2006.01)
E21B 21/00 (2006.01)
E21B 37/00 (2006.01)
E21B 7/18 (2006.01)
E21B 43/267 (2006.01)
E21B 49/02 (2006.01)
F02D 9/08 (2006.01)
F02D 43/00 (2006.01)
F02M 59/18 (2006.01)
F02M 59/02 (2006.01)
F02M 61/20 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F04D 29/24 (2006.01)
F04D 29/38 (2006.01)
F15B 7/02 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
F16K 11/00 (2006.01)
F16K 31/02 (2006.01)
F16K 7/12 (2006.01)
F16K 51/02 (2006.01)
F16K 31/02 (2006.01)
F16K 13/08 (2006.01)
F16L 37/252 (2006.01)
F16L 37/08 (2006.01)
F17C 13/08 (2006.01)
F23B 50/12 (2006.01)
F23J 11/00 (2006.01)
F23J 3/02 (2006.01)
F23L 1/02 (2006.01)
F23L 9/02 (2006.01)
F24F 7/013 (2006.01)
F24H 1/28 (2006.01)
F27D 11/02 (2006.01)
F41J 11/00 (2009.01)
F41J 13/00 (2009.01)
F41J 1/00 (2006.01)
G01D 9/02 (2006.01)
G01N 15/08 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
G01N 3/24 (2006.01)
G01N 3/24 (2006.01)
G01N 21/78 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)

237809*
237806
237762
237762*
237762*
237823
237823*
237822
237822*
237817
237817*
237817*
237754
237754*
237754*
237850
237850*
237789
237789*
237846
237846*
237846*
237840
237840*
237840*
237833*
237806*
237806*
237844
237812*
237763
237812*
237812*
237812*
237809
237812
237816
237765
237765*
237765*
237843
237823*
237791
237790
237792
237752
237752*

G01N 33/18 (2006.01)
G01N 21/79 (2006.01)
G01N 31/16 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
G01N 21/79 (2006.01)
G01N 31/16 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
G01N 30/04 (2006.01)
G01N 30/16 (2006.01)
G01N 30/38 (2006.01)
G01N 30/88 (2006.01)
G01N 30/60 (2006.01)
G01N 30/54 (2006.01)
G01N 30/60 (2006.01)
G01N 30/46 (2006.01)
G01N 30/89 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/577 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
G01R 27/26 (2006.01)
G01R 27/00 (2006.01)
G01S 13/56 (2006.01)
G01S 13/56 (2006.01)
G01S 13/56 (2006.01)
G01S 13/56 (2006.01)
G06F 13/00 (2006.01)
G09B 23/30 (2006.01)
G09B 9/00 (2006.01)
G10D 1/08 (2006.01)
G10D 3/06 (2006.01)
H02G 9/02 (2006.01)
H02G 9/06 (2006.01)
H02G 11/02 (2006.01)
H04B 10/00 (2013.01)
H04B 10/11 (2013.01)
H04B 10/112 (2013.01)
H04B 10/27 (2013.01)
H04B 1/38 (2015.01)
H04B 1/74 (2006.01)
H04B 10/00 (2013.01)
H04B 10/11 (2013.01)
H04B 10/112 (2013.01)
H04B 10/27 (2013.01)
H04L 12/00 (2006.01)
H04R 25/00 (2006.01)
H05B 3/62 (2006.01)

237752*
237804
237804*
237804*
237805
237805*
237805*
237803
237803*
237833
237833*
237834
237834*
237835
237835*
237835*
237810
237807
237807*
237807*
237849
237849*
237818
237819
237820
237821
237831*
237825
237825*
237811
237811*
237827
237827*
237802
237841
237841*
237841*
237841*
237841*
237841*
237842
237842*
237842*
237842*
237831
237760
237816*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu
1

237749
237750
237751
237752
237753
237754
237755
237756
237757
237758
237759

Symbol
MKP
2

C01G 5/00 (2006.01)
C02F 3/06 (2006.01)
A23F 5/02 (2006.01)
G01N 21/78 (2006.01)
C22B 3/42 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
C02F 1/04 (2006.01)
C09D 5/14 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
A01C 3/06 (2006.01)

Nr
patentu
1

237760
237761
237762
237763
237764
237765
237766
237767
237768
237769
237770

Symbol
MKP
2

H04R 25/00 (2006.01)
C01G 31/00 (2006.01)
E21B 21/00 (2006.01)
F23J 11/00 (2006.01)
C07J 9/00 (2006.01)
F41J 11/00 (2009.01)
A01F 12/42 (2006.01)
C06B 25/18 (2006.01)
C06B 21/00 (2006.01)
A61F 2/54 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)

Nr 11/2021
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1

2

1

2

237771
237772
237773
237774
237775
237776
237777
237778
237779
237780
237781
237782
237783
237784
237785
237786
237787
237788
237789
237790
237791
237792
237793
237794
237795
237796
237797
237798
237799
237800
237801
237802
237803
237804
237805
237806
237807
237808
237809
237810

B21H 1/06 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B21K 1/00 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
F15B 7/02 (2006.01)
G01N 3/24 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
G01N 3/24 (2006.01)
A47G 19/32 (2006.01)
A47G 19/32 (2006.01)
A47G 19/32 (2006.01)
C01B 32/05 (2017.01)
C10L 5/06 (2006.01)
C09G 1/12 (2006.01)
B01D 29/27 (2006.01)
A61B 17/70 (2006.01)
B01D 61/44 (2006.01)
H02G 11/02 (2006.01)
G01N 30/04 (2006.01)
G01N 21/79 (2006.01)
G01N 21/79 (2006.01)
E21B 17/04 (2006.01)
G01N 33/577 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
F24F 7/013 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)

237811
237812
237813
237814
237815
237816
237817
237818
237819
237820
237821
237822
237823
237824
237825
237826
237827
237828
237829
237830
237831
237832
237833
237834
237835
237836
237837
237838
237839
237840
237841
237842
237843
237844
237845
237846
237847
237848
237849
237850

G10D 1/08 (2006.01)
F24H 1/28 (2006.01)
E06B 1/62 (2006.01)
B65D 57/00 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
F27D 11/02 (2006.01)
F02M 59/18 (2006.01)
G01S 13/56 (2006.01)
G01S 13/56 (2006.01)
G01S 13/56 (2006.01)
G01S 13/56 (2006.01)
F02D 9/08 (2006.01)
E21B 43/267 (2006.01)
E04D 13/068 (2006.01)
G09B 23/30 (2006.01)
B23Q 3/06 (2006.01)
H02G 9/02 (2006.01)
A61L 27/34 (2006.01)
A61L 27/34 (2006.01)
B25J 9/00 (2006.01)
H04L 12/00 (2006.01)
A01H 15/00 (2006.01)
G01N 30/38 (2006.01)
G01N 30/60 (2006.01)
G01N 30/60 (2006.01)
B24B 41/04 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C08L 3/04 (2006.01)
D21H 11/12 (2006.01)
F16K 7/12 (2006.01)
H04B 10/00 (2013.01)
H04B 10/00 (2013.01)
G01D 9/02 (2006.01)
F17C 13/08 (2006.01)
B05C 13/00 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
A23L 33/18 (2016.01)
C05C 1/02 (2006.01)
G01R 27/26 (2006.01)
F04D 29/24 (2006.01)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych,
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
u)

(A1) (21) 408517
u)
(A1) (21) 413782

26/2015
06/2017

u)

(A1) (21) 425103
u)
(A1) (21) 427786

25/2018
11/2019

u)

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1)(21)427237
(A1)(21)429469

10/2020
21/2020

(A1)(21)430942

06/2020
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 200703 A. Wykreślono: Rhodia Opérations, Paris, Francja Wpisano: PERFORMANCE POLYAMIDES, Paryż, Francja
(11) 206609 A. Wykreślono: Döllken-Weimar GmbH, Nohra/Weimar, Niemcy Wpisano: Döllken Profiles GmbH, Bönen,
Niemcy
(11) 213008 A. Wykreślono: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, Polska 000001347 Wpisano: BINKOWSKI
MARCIN N-LAB, Katowice, Polska 242896457
(11) 219973 A. Wykreślono: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
WE WROCŁAWIU, Wrocław, Polska 000001867 Wpisano: SYNKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 360172558
(11) 223838 A. Wykreślono: ARC INTERNATIONAL FRANCE,
Arques, Francja Wpisano: ARC FRANCE, Arques, Francja
(11) 224517 A. Wykreślono: SILVERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356592358
Wpisano: DRERYK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356592358
(11) 225032 A. Wykreślono: MIARY I WAGI TOMASZ KOGUT SPÓŁKA JAWNA, Skarbimierz-Osiedle, Polska 160111310
Wpisano: MIW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skarbimierz-Osiedle,
Polska 160111310
(11) 225059 A. Wykreślono: ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010017168 Wpisano:
ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 228109 A. Wykreślono: PUCZYŃSKI DAMIAN STOPPA,
Warszawa, Polska 013225602 Wpisano: ELDORADOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 145890323
(11) 228132 A. Wykreślono: NEW FUTURE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowogard, Polska 321294852 Wpisano: DARIUSZ KUJAWA, Hamburg, Niemcy
(11) 230038 A. Wykreślono: STANGRECIAK MAŁGORZATA
BLDC-SOLAR, Izabelin, Polska 142157272 Wpisano: SOLHOTAIR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Izabelin C,
Polska 383865973
(11) 231171 A. Wykreślono: DURAJ ANTONI, Bystra, Polska Wpisano: DURAJ’S WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieprz, Polska 070608394
(11) 231172 A. Wykreślono: DURAJ ANTONI, Bystra, Polska Wpisano: DURAJ’S WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieprz, Polska 070608394
(11) 231173 A. Wykreślono: DURAJ ANTONI, Bystra, Polska Wpisano: DURAJ’S WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieprz, Polska 070608394
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(11) 231786 A. Wykreślono: EUROS ENERGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mościska, Polska 142488767 Wpisano: EUROS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koprki, Polska 142488767
(11) 232288 A. Wykreślono: EUROS ENERGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mościska, Polska 142488767 Wpisano: EUROS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koprki, Polska 142488767
(11) 232707 A. Wykreślono: EUROS ENERGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mościska, Polska 142488767 Wpisano: EUROS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koprki, Polska 142488767
(11) 236074 C. Wykreślono: MUSIAŁ ROBERT, Będzin, Polska
Wpisano: MUSIOŁ ROBERT, Będzin, Polska

PATENTY EUROPEJSKIE
ZŁOŻONE TŁUMACZENIA
PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
(T3) (97)
(T6) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

25 11 2020
23 07 2014
18 11 2020
30 09 2020
04 11 2020
11 11 2020
25 11 2020
11 11 2020
25 11 2020
25 11 2020
02 12 2020
04 06 2014
26 09 2012
30 09 2020
04 03 2020
23 12 2020
30 09 2020
18 11 2020
04 11 2020
21 10 2020
05 08 2020
30 09 2020
09 12 2020
30 12 2020
09 12 2020
06 01 2021
18 11 2020
12 08 2015
18 11 2020
22 07 2020
25 11 2020
09 12 2020
25 11 2020
06 01 2021
09 12 2020
02 12 2020
25 11 2020

2020/48
2014/30
2020/47
2020/40
2020/45
2020/46
2020/48
2020/46
2020/48
2020/48
2020/49
2014/23
2012/39
2020/40
2020/10
2020/52
2020/40
2020/47
2020/45
2020/43
2020/32
2020/40
2020/50
2020/53
2020/50
2021/01
2020/47
2015/33
2020/47
2020/30
2020/48
2020/50
2020/48
2021/01
2020/50
2020/49
2020/48

EP 1636032 B1
EP 1721324 B1
EP 1782489 B1
EP 1853742 B1
EP 2049097 B1
EP 2072586 B1
EP 2103339 B1
EP 2129701 B1
EP 2182311 B1
EP 2185009 B1
EP 2203313 B1
EP 2205418 B1
EP 2238845 B1
EP 2247387 B1
EP 2260969 B1
EP 2305335 B1
EP 2325392 B1
EP 2333465 B1
EP 2344198 B1
EP 2353392 B1
EP 2394351 B1
EP 2396651 B1
EP 2412481 B1
EP 2414106 B1
EP 2414498 B1
EP 2440503 B1
EP 2486760 B1
EP 2493503 B1
EP 2505993 B1
EP 2522299 B1
EP 2542373 B1
EP 2547267 B1
EP 2564753 B1
EP 2565966 B1
EP 2579467 B1
EP 2602411 B1
EP 2627085 B1

(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

08 11 2017
11 11 2020
10 06 2020
09 12 2020
18 11 2020
02 12 2020
18 11 2020
23 12 2020
29 07 2020
21 10 2020
18 11 2020
02 12 2020
16 12 2020
25 11 2020
16 12 2020
20 01 2021
28 10 2020
02 12 2020
09 12 2020
04 11 2020
06 01 2021
29 04 2020
05 08 2020
07 10 2020
07 10 2020
18 11 2020
25 11 2020
02 12 2020
25 11 2020
21 10 2020
23 12 2020
04 11 2020
25 11 2020
09 09 2020
04 11 2020
04 11 2020
16 12 2020
13 01 2021
25 11 2020
11 11 2020
11 11 2020
13 01 2021
11 11 2020
18 11 2020
28 10 2020
25 11 2020
06 01 2021
13 01 2021
01 01 2020
25 11 2020
09 12 2020
28 10 2020
16 09 2020
11 11 2020
21 10 2020
09 12 2020
16 12 2020
25 11 2020
09 12 2020
04 11 2020
04 10 2017
02 12 2020
30 12 2020
15 07 2020
11 11 2020
09 09 2020
23 09 2020

Nr 11/2021
2017/45
2020/46
2020/24
2020/50
2020/47
2020/49
2020/47
2020/52
2020/31
2020/43
2020/47
2020/49
2020/51
2020/48
2020/51
2021/03
2020/44
2020/49
2020/50
2020/45
2021/01
2020/18
2020/32
2020/41
2020/41
2020/47
2020/48
2020/49
2020/48
2020/43
2020/52
2020/45
2020/48
2020/37
2020/45
2020/45
2020/51
2021/02
2020/48
2020/46
2020/46
2021/02
2020/46
2020/47
2020/44
2020/48
2021/01
2021/02
2020/01
2020/48
2020/50
2020/44
2020/38
2020/46
2020/43
2020/50
2020/51
2020/48
2020/50
2020/45
2017/40
2020/49
2020/53
2020/29
2020/46
2020/37
2020/39

EP 2644267 B1
EP 2656350 B1
EP 2657350 B1
EP 2658680 B1
EP 2675768 B1
EP 2680980 B1
EP 2681792 B1
EP 2686421 B1
EP 2695248 B1
EP 2701891 B1
EP 2717081 B1
EP 2720200 B1
EP 2725047 B1
EP 2729139 B1
EP 2734544 B1
EP 2743010 B1
EP 2760989 B1
EP 2768668 B1
EP 2770906 B1
EP 2786057 B1
EP 2791316 B1
EP 2795640 B1
EP 2802240 B1
EP 2802348 B1
EP 2807926 B1
EP 2812055 B1
EP 2812294 B1
EP 2813867 B1
EP 2826776 B1
EP 2827150 B1
EP 2848602 B1
EP 2850199 B1
EP 2850423 B1
EP 2857194 B1
EP 2866439 B1
EP 2872259 B1
EP 2872485 B1
EP 2875841 B1
EP 2880073 B1
EP 2901554 B1
EP 2903505 B1
EP 2908051 B1
EP 2924073 B1
EP 2929219 B1
EP 2935876 B1
EP 2943054 B1
EP 2950957 B1
EP 2954177 B1
EP 2956230 B1
EP 2959330 B1
EP 2964381 B1
EP 2968470 B1
EP 2970279 B1
EP 2970283 B1
EP 2974798 B1
EP 2980199 B1
EP 2983439 B1
EP 2983712 B1
EP 2984200 B1
EP 2992035 B1
EP 2999721 B1
EP 3007566 B1
EP 3009734 B1
EP 3010995 B1
EP 3021656 B1
EP 3022538 B1
EP 3026361 B1

Nr 11/2021
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

21 10 2020
18 11 2020
25 11 2020
07 10 2020
04 11 2020
18 11 2020
21 10 2020
28 10 2020
05 08 2020
13 01 2021
11 11 2020
30 12 2020
04 11 2020
03 02 2021
18 11 2020
18 11 2020
23 12 2020
16 12 2020
18 11 2020
16 12 2020
04 11 2020
11 11 2020
21 10 2020
18 11 2020
25 11 2020
28 10 2020
23 12 2020
16 09 2020
27 01 2021
02 12 2020
24 02 2021
11 11 2020
23 09 2020
18 11 2020
25 11 2020
20 01 2021
09 12 2020
23 12 2020
30 09 2020
14 10 2020
04 11 2020
13 03 2019
30 12 2020
25 11 2020
11 11 2020
02 10 2019
20 05 2020
11 11 2020
08 11 2017
04 11 2020
09 12 2020
06 01 2021
16 12 2020
13 01 2021
02 12 2020
24 06 2020
25 11 2020
06 01 2021
04 11 2020
16 12 2020
25 11 2020
20 01 2021
14 10 2020
09 12 2020
02 12 2020
02 12 2020
23 12 2020
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2020/43
2020/47
2020/48
2020/41
2020/45
2020/47
2020/43
2020/44
2020/32
2021/02
2020/46
2020/53
2020/45
2021/05
2020/47
2020/47
2020/52
2020/51
2020/47
2020/51
2020/45
2020/46
2020/43
2020/47
2020/48
2020/44
2020/52
2020/38
2021/04
2020/49
2021/08
2020/46
2020/39
2020/47
2020/48
2021/03
2020/50
2020/52
2020/40
2020/42
2020/45
2019/11
2020/53
2020/48
2020/46
2019/40
2020/21
2020/46
2017/45
2020/45
2020/50
2021/01
2020/51
2021/02
2020/49
2020/26
2020/48
2021/01
2020/45
2020/51
2020/48
2021/03
2020/42
2020/50
2020/49
2020/49
2020/52

EP 3031044 B1
EP 3031454 B1
EP 3033076 B1
EP 3035886 B1
EP 3044393 B1
EP 3047587 B1
EP 3049571 B1
EP 3050909 B1
EP 3054929 B1
EP 3066053 B1
EP 3074765 B1
EP 3074831 B1
EP 3076505 B1
EP 3078427 B1
EP 3081816 B1
EP 3088189 B1
EP 3094616 B1
EP 3099471 B1
EP 3104053 B1
EP 3105029 B1
EP 3105367 B1
EP 3107507 B1
EP 3107691 B1
EP 3110541 B1
EP 3115053 B1
EP 3116335 B1
EP 3118273 B1
EP 3118309 B1
EP 3119552 B1
EP 3125839 B1
EP 3126456 B1
EP 3127187 B1
EP 3129021 B1
EP 3129142 B1
EP 3133184 B1
EP 3135337 B1
EP 3140020 B1
EP 3140483 B1
EP 3142586 B1
EP 3143213 B1
EP 3151672 B1
EP 3151831 B1
EP 3151943 B1
EP 3152049 B1
EP 3152498 B1
EP 3163300 B1
EP 3164793 B1
EP 3167371 B1
EP 3174794 B1
EP 3175223 B1
EP 3177659 B1
EP 3182999 B1
EP 3183947 B1
EP 3186336 B1
EP 3189909 B1
EP 3190909 B1
EP 3191412 B1
EP 3197013 B1
EP 3201705 B1
EP 3204159 B1
EP 3207892 B1
EP 3208582 B1
EP 3209771 B1
EP 3209834 B1
EP 3210430 B1
EP 3213392 B1
EP 3215153 B1

(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
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(T3) (97)
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(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

11 11 2020
28 10 2020
04 11 2020
04 11 2020
04 11 2020
18 11 2020
16 12 2020
16 12 2020
18 11 2020
07 10 2020
14 10 2020
23 12 2020
16 12 2020
25 12 2019
21 10 2020
11 11 2020
04 11 2020
27 01 2021
18 11 2020
11 11 2020
02 12 2020
04 11 2020
06 01 2021
11 11 2020
21 10 2020
18 11 2020
02 12 2020
09 12 2020
27 01 2021
28 10 2020
04 11 2020
18 11 2020
25 11 2020
18 11 2020
21 10 2020
25 11 2020
02 12 2020
28 10 2020
11 11 2020
16 12 2020
25 11 2020
25 11 2020
11 11 2020
30 12 2020
09 12 2020
27 01 2021
02 12 2020
11 11 2020
09 09 2020
09 12 2020
28 10 2020
28 10 2020
02 12 2020
30 12 2020
25 11 2020
23 12 2020
16 09 2020
07 10 2020
18 11 2020
07 10 2020
16 12 2020
23 12 2020
09 12 2020
13 01 2021
11 11 2020
18 11 2020
18 11 2020
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2020/46
2020/44
2020/45
2020/45
2020/45
2020/47
2020/51
2020/51
2020/47
2020/41
2020/42
2020/52
2020/51
2019/52
2020/43
2020/46
2020/45
2021/04
2020/47
2020/46
2020/49
2020/45
2021/01
2020/46
2020/43
2020/47
2020/49
2020/50
2021/04
2020/44
2020/45
2020/47
2020/48
2020/47
2020/43
2020/48
2020/49
2020/44
2020/46
2020/51
2020/48
2020/48
2020/46
2020/53
2020/50
2021/04
2020/49
2020/46
2020/37
2020/50
2020/44
2020/44
2020/49
2020/53
2020/48
2020/52
2020/38
2020/41
2020/47
2020/41
2020/51
2020/52
2020/50
2021/02
2020/46
2020/47
2020/47

EP 3216666 B1
EP 3220947 B1
EP 3221107 B1
EP 3223257 B1
EP 3225600 B1
EP 3230372 B1
EP 3233285 B1
EP 3233514 B1
EP 3237183 B1
EP 3237946 B1
EP 3242236 B1
EP 3242801 B1
EP 3242877 B1
EP 3245882 B1
EP 3248477 B1
EP 3249067 B1
EP 3249313 B1
EP 3250525 B1
EP 3252506 B1
EP 3258964 B1
EP 3259289 B1
EP 3260427 B1
EP 3262047 B1
EP 3262910 B1
EP 3263824 B1
EP 3265851 B1
EP 3266939 B1
EP 3268564 B1
EP 3269175 B1
EP 3270707 B1
EP 3272453 B1
EP 3273557 B1
EP 3276029 B1
EP 3277717 B1
EP 3279309 B1
EP 3279313 B1
EP 3279376 B1
EP 3280815 B1
EP 3283500 B1
EP 3284620 B1
EP 3285526 B1
EP 3285941 B1
EP 3288581 B1
EP 3291831 B1
EP 3291961 B1
EP 3292310 B1
EP 3296258 B1
EP 3297015 B1
EP 3298061 B1
EP 3298334 B1
EP 3299509 B1
EP 3299550 B1
EP 3299827 B1
EP 3301378 B1
EP 3303250 B1
EP 3304231 B1
EP 3306011 B1
EP 3307739 B1
EP 3308076 B1
EP 3308617 B1
EP 3308865 B1
EP 3309309 B1
EP 3312056 B1
EP 3312915 B1
EP 3313757 B1
EP 3313884 B1
EP 3317300 B1
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(T3) (97)
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
23 12 2020
06 01 2021
13 01 2021
09 12 2020
02 09 2020
09 12 2020
18 11 2020
23 12 2020
18 11 2020
11 11 2020
19 08 2020
09 12 2020
11 11 2020
28 10 2020
16 12 2020
09 12 2020
02 12 2020
02 12 2020
13 01 2021
18 11 2020
09 12 2020
30 12 2020
11 11 2020
06 01 2021
30 12 2020
18 11 2020
02 12 2020
25 11 2020
28 10 2020
02 12 2020
16 12 2020
17 06 2020
02 12 2020
04 11 2020
25 11 2020
09 12 2020
04 11 2020
25 11 2020
04 11 2020
16 09 2020
03 02 2021
16 12 2020
18 11 2020
21 10 2020
18 11 2020
02 12 2020
30 12 2020
04 11 2020
06 01 2021
06 01 2021
04 11 2020
18 11 2020
18 11 2020
20 01 2021
25 11 2020
18 11 2020
25 11 2020
16 12 2020
11 11 2020
09 12 2020
18 11 2020
28 10 2020
14 10 2020
20 01 2021
25 11 2020
25 11 2020
25 11 2020

2020/52
2021/01
2021/02
2020/50
2020/36
2020/50
2020/47
2020/52
2020/47
2020/46
2020/34
2020/50
2020/46
2020/44
2020/51
2020/50
2020/49
2020/49
2021/02
2020/47
2020/50
2020/53
2020/46
2021/01
2020/53
2020/47
2020/49
2020/48
2020/44
2020/49
2020/51
2020/25
2020/49
2020/45
2020/48
2020/50
2020/45
2020/48
2020/45
2020/38
2021/05
2020/51
2020/47
2020/43
2020/47
2020/49
2020/53
2020/45
2021/01
2021/01
2020/45
2020/47
2020/47
2021/03
2020/48
2020/47
2020/48
2020/51
2020/46
2020/50
2020/47
2020/44
2020/42
2021/03
2020/48
2020/48
2020/48

EP 3317484 B1
EP 3321286 B1
EP 3322731 B1
EP 3325065 B1
EP 3325690 B1
EP 3325805 B1
EP 3330428 B1
EP 3330451 B1
EP 3332042 B1
EP 3332158 B1
EP 3336097 B1
EP 3341105 B1
EP 3342539 B1
EP 3346422 B1
EP 3347903 B1
EP 3348566 B1
EP 3349586 B1
EP 3351047 B1
EP 3351448 B1
EP 3351853 B1
EP 3352247 B1
EP 3353667 B1
EP 3353972 B1
EP 3355843 B1
EP 3357324 B1
EP 3358028 B1
EP 3359275 B1
EP 3362321 B1
EP 3362739 B1
EP 3363908 B1
EP 3364426 B1
EP 3364971 B1
EP 3365522 B1
EP 3365629 B1
EP 3366743 B1
EP 3368328 B1
EP 3369397 B1
EP 3370358 B1
EP 3372090 B1
EP 3372536 B1
EP 3373358 B1
EP 3376557 B1
EP 3377119 B1
EP 3377141 B1
EP 3377618 B1
EP 3378856 B1
EP 3379638 B1
EP 3382693 B1
EP 3383363 B1
EP 3384131 B1
EP 3385198 B1
EP 3386841 B1
EP 3388588 B1
EP 3392084 B1
EP 3392352 B1
EP 3392682 B1
EP 3394033 B1
EP 3394577 B1
EP 3394917 B1
EP 3397621 B1
EP 3399286 B1
EP 3401287 B1
EP 3401402 B1
EP 3404153 B1
EP 3406494 B1
EP 3406832 B1
EP 3408280 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)

09 12 2020
04 11 2020
25 12 2019
18 11 2020
06 01 2021
30 09 2020
18 11 2020
04 11 2020
28 10 2020
18 11 2020
23 12 2020
27 01 2021
14 10 2020
25 11 2020
23 12 2020
28 10 2020
06 01 2021
02 12 2020
25 11 2020
04 11 2020
16 12 2020
02 12 2020
28 10 2020
02 12 2020
11 11 2020
07 10 2020
25 11 2020
17 02 2021
09 12 2020
23 09 2020
02 12 2020
16 12 2020
04 11 2020
18 11 2020
04 11 2020
16 09 2020
04 11 2020
28 10 2020
30 09 2020
30 12 2020
24 02 2021
18 11 2020
30 12 2020
28 10 2020
11 11 2020
18 11 2020
09 12 2020
23 12 2020
07 10 2020
25 11 2020
11 11 2020
20 01 2021
02 12 2020
02 12 2020
30 12 2020
09 12 2020
09 12 2020
02 12 2020
23 12 2020
18 11 2020
02 12 2020
16 12 2020
16 12 2020
21 10 2020
02 12 2020
11 11 2020
11 11 2020

Nr 11/2021
2020/50
2020/45
2019/52
2020/47
2021/01
2020/40
2020/47
2020/45
2020/44
2020/47
2020/52
2021/04
2020/42
2020/48
2020/52
2020/44
2021/01
2020/49
2020/48
2020/45
2020/51
2020/49
2020/44
2020/49
2020/46
2020/41
2020/48
2021/07
2020/50
2020/39
2020/49
2020/51
2020/45
2020/47
2020/45
2020/38
2020/45
2020/44
2020/40
2020/53
2021/08
2020/47
2020/53
2020/44
2020/46
2020/47
2020/50
2020/52
2020/41
2020/48
2020/46
2021/03
2020/49
2020/49
2020/53
2020/50
2020/50
2020/49
2020/52
2020/47
2020/49
2020/51
2020/51
2020/43
2020/49
2020/46
2020/46

EP 3410055 B1
EP 3411544 B1
EP 3411990 B1
EP 3411995 B1
EP 3412305 B1
EP 3412864 B1
EP 3414104 B1
EP 3414854 B1
EP 3418226 B1
EP 3418403 B1
EP 3419290 B1
EP 3419365 B1
EP 3419628 B1
EP 3421181 B1
EP 3422714 B1
EP 3424763 B1
EP 3428170 B1
EP 3430913 B1
EP 3433211 B1
EP 3434669 B1
EP 3434864 B1
EP 3435347 B1
EP 3436414 B1
EP 3436710 B1
EP 3438409 B1
EP 3438449 B1
EP 3439967 B1
EP 3441580 B1
EP 3443350 B1
EP 3443636 B1
EP 3445787 B1
EP 3446356 B1
EP 3448768 B1
EP 3449638 B1
EP 3450656 B1
EP 3452652 B1
EP 3453444 B1
EP 3453451 B1
EP 3453507 B1
EP 3453961 B1
EP 3455890 B1
EP 3458020 B1
EP 3458101 B1
EP 3463715 B1
EP 3464190 B1
EP 3464435 B1
EP 3466900 B1
EP 3466949 B1
EP 3467089 B1
EP 3470086 B1
EP 3472163 B1
EP 3472432 B1
EP 3473482 B1
EP 3474677 B1
EP 3476059 B1
EP 3480175 B1
EP 3480176 B1
EP 3481999 B1
EP 3483131 B1
EP 3487324 B1
EP 3488485 B1
EP 3488700 B1
EP 3489016 B1
EP 3489724 B1
EP 3491927 B1
EP 3492686 B1
EP 3494789 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

28 10 2020
11 11 2020
16 09 2020
28 10 2020
04 11 2020
23 09 2020
11 11 2020
04 11 2020
28 10 2020
16 12 2020
02 12 2020
15 07 2020
02 12 2020
11 11 2020
11 11 2020
21 10 2020
13 01 2021
28 10 2020
11 11 2020
04 11 2020
04 11 2020
27 01 2021
04 11 2020
20 01 2021
09 12 2020
18 11 2020
02 12 2020
16 12 2020
02 12 2020
02 12 2020
09 12 2020
28 10 2020
09 12 2020
02 12 2020
22 07 2020
02 12 2020
23 12 2020
09 12 2020
02 12 2020
03 02 2021
18 11 2020
16 12 2020
09 12 2020
28 10 2020
27 01 2021
23 12 2020
28 10 2020
04 11 2020
27 01 2021
06 01 2021
25 11 2020
23 12 2020
06 01 2021
18 11 2020
04 11 2020
18 11 2020
02 12 2020
02 12 2020
30 12 2020
02 12 2020
28 10 2020
18 11 2020
14 10 2020
04 11 2020
09 12 2020
02 12 2020
06 01 2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020/44
2020/46
2020/38
2020/44
2020/45
2020/39
2020/46
2020/45
2020/44
2020/51
2020/49
2020/29
2020/49
2020/46
2020/46
2020/43
2021/02
2020/44
2020/46
2020/45
2020/45
2021/04
2020/45
2021/03
2020/50
2020/47
2020/49
2020/51
2020/49
2020/49
2020/50
2020/44
2020/50
2020/49
2020/30
2020/49
2020/52
2020/50
2020/49
2021/05
2020/47
2020/51
2020/50
2020/44
2021/04
2020/52
2020/44
2020/45
2021/04
2021/01
2020/48
2020/52
2021/01
2020/47
2020/45
2020/47
2020/49
2020/49
2020/53
2020/49
2020/44
2020/47
2020/42
2020/45
2020/50
2020/49
2021/01

EP 3495374 B1
EP 3495422 B1
EP 3495576 B1
EP 3497370 B1
EP 3498179 B1
EP 3498590 B1
EP 3500800 B1
EP 3501566 B1
EP 3502372 B1
EP 3506442 B1
EP 3507270 B1
EP 3510001 B1
EP 3510031 B1
EP 3510192 B1
EP 3510513 B1
EP 3512382 B1
EP 3514877 B1
EP 3515409 B1
EP 3515454 B1
EP 3515585 B1
EP 3516116 B1
EP 3518622 B1
EP 3518801 B1
EP 3520549 B1
EP 3521005 B1
EP 3523382 B1
EP 3524489 B1
EP 3525278 B1
EP 3525576 B1
EP 3525626 B1
EP 3526273 B1
EP 3527755 B1
EP 3529191 B1
EP 3529407 B1
EP 3529510 B1
EP 3529528 B1
EP 3530340 B1
EP 3530403 B1
EP 3530836 B1
EP 3531491 B1
EP 3532350 B1
EP 3534586 B1
EP 3535454 B1
EP 3535739 B1
EP 3536291 B1
EP 3538528 B1
EP 3540144 B1
EP 3540817 B1
EP 3541359 B1
EP 3541771 B1
EP 3543310 B1
EP 3543355 B1
EP 3544902 B1
EP 3545006 B1
EP 3547952 B1
EP 3548473 B1
EP 3548817 B1
EP 3549475 B1
EP 3549533 B1
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EP 3550562 B1
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EP 3552282 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

06 01 2021
16 09 2020
18 11 2020
13 01 2021
02 12 2020
06 01 2021
02 12 2020
28 10 2020
18 11 2020
07 10 2020
18 11 2020
23 12 2020
14 10 2020
09 12 2020
11 11 2020
18 11 2020
23 12 2020
04 11 2020
06 01 2021
30 12 2020
13 01 2021
18 11 2020
09 12 2020
04 11 2020
28 10 2020
21 10 2020
16 12 2020
18 11 2020
11 11 2020
28 10 2020
02 12 2020
25 11 2020
06 01 2021
18 11 2020
25 11 2020
25 11 2020
28 10 2020
16 12 2020
02 12 2020
09 12 2020
18 11 2020
25 11 2020
28 10 2020
21 10 2020
23 09 2020
28 10 2020
25 11 2020
25 11 2020
25 11 2020
18 11 2020
06 01 2021
30 12 2020
09 12 2020
23 09 2020
06 01 2021
30 12 2020
16 12 2020
09 12 2020
30 12 2020
25 11 2020
04 11 2020
16 12 2020
30 12 2020
27 01 2021
28 10 2020
11 11 2020
16 12 2020
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2021/01
2020/38
2020/47
2021/02
2020/49
2021/01
2020/49
2020/44
2020/47
2020/41
2020/47
2020/52
2020/42
2020/50
2020/46
2020/47
2020/52
2020/45
2021/01
2020/53
2021/02
2020/47
2020/50
2020/45
2020/44
2020/43
2020/51
2020/47
2020/46
2020/44
2020/49
2020/48
2021/01
2020/47
2020/48
2020/48
2020/44
2020/51
2020/49
2020/50
2020/47
2020/48
2020/44
2020/43
2020/39
2020/44
2020/48
2020/48
2020/48
2020/47
2021/01
2020/53
2020/50
2020/39
2021/01
2020/53
2020/51
2020/50
2020/53
2020/48
2020/45
2020/51
2020/53
2021/04
2020/44
2020/46
2020/51

EP 3557199 B1
EP 3557972 B1
EP 3558560 B1
EP 3558608 B1
EP 3558655 B1
EP 3558728 B1
EP 3559203 B1
EP 3560599 B1
EP 3560843 B1
EP 3562640 B1
EP 3563820 B1
EP 3564461 B1
EP 3565978 B1
EP 3566584 B1
EP 3568396 B1
EP 3568519 B1
EP 3568529 B1
EP 3569116 B1
EP 3569622 B1
EP 3571036 B1
EP 3571550 B1
EP 3571762 B1
EP 3571958 B1
EP 3571966 B1
EP 3573840 B1
EP 3575034 B1
EP 3575223 B1
EP 3576885 B1
EP 3577998 B1
EP 3578014 B1
EP 3578723 B1
EP 3578744 B1
EP 3580160 B1
EP 3581013 B1
EP 3581022 B1
EP 3581572 B1
EP 3582936 B1
EP 3584034 B1
EP 3585988 B1
EP 3586682 B1
EP 3590471 B1
EP 3593065 B1
EP 3593788 B1
EP 3594027 B1
EP 3594317 B1
EP 3597757 B1
EP 3600049 B1
EP 3601060 B1
EP 3603470 B1
EP 3604184 B1
EP 3605670 B1
EP 3605719 B1
EP 3605985 B1
EP 3607258 B1
EP 3608668 B1
EP 3609848 B1
EP 3611310 B1
EP 3612044 B1
EP 3612395 B1
EP 3612676 B1
EP 3618342 B1
EP 3619082 B1
EP 3620059 B1
EP 3620741 B1
EP 3623433 B1
EP 3623546 B1
EP 3624214 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

28 10 2020
09 12 2020
25 11 2020
30 12 2020
27 01 2021
30 12 2020
09 12 2020
23 12 2020
25 11 2020
10 03 2021
16 12 2020

2020/44
2020/50
2020/48
2020/53
2021/04
2020/53
2020/50
2020/52
2020/48
2021/10
2020/51

EP 3632653 B1
EP 3637085 B1
EP 3645090 B1
EP 3649934 B1
EP 3650949 B1
EP 3654604 B1
EP 3655364 B1
EP 3660716 B1
EP 3661849 B1
EP 3663863 B1
EP 3667764 B1

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu
europejskiego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

1746966 2020 02 04
1747015 2019 04 22
1747023 2019 05 03
1747821 2019 06 21
1747959 2019 06 13
1748282 2019 07 05
1748354 2019 07 29
1748936 2019 05 05
1749058 2019 05 30
1749174 2019 05 25
1749369 2019 04 20
1750021 2019 08 04
1750052 2019 08 06
1750412 2019 05 31
1750744 2019 04 28
1750876 2019 05 11
1751227 2019 05 30
1751262 2019 05 12
1752669 2019 07 24
1752707 2019 03 03
1753113 2019 08 10
1753169 2019 04 18
1753482 2019 05 26
1753484 2019 05 14
1753620 2019 06 10
1753670 2019 05 26
1753720 2019 05 10
1753883 2019 05 20
1754026 2019 06 01
1754404 2019 08 02

Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1604911 A. Wykreślono: Magic Production Group
(M.P.G.) S.A., Findel, Luksemburg Wpisano: Ferrero Trading Lux
S.A., Senningerberg, Luksemburg
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(11) 1523968 A. Wykreślono: Fameccanica.Data S.p.A., Pescara, Włochy Wpisano: Fameccanica.Data S.p.A., San Giovanni Teatino, Włochy
(11) 1542323 A. Wykreślono: Dehn + Söhne GmbH + Co.
KG, Neumarkt/Opf., Niemcy Wpisano: DEHN SE + Co KG, Neumarkt
in der Oberpfalz, Niemcy
(11) 1477621 A. Wykreślono: AF TEC BETEILIGUNGS GMBH,
Feistritz/Drau, Austria Wpisano: AF TEC BETEILIGUNGS GMBH, Wiedeń, Austria
(11) 1644019 A. Wykreślono: Shire LLC, Florence, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company
Limited, Osaka, Japonia
(11) 1691627 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 1586776 A. Wykreślono: Eberspächer Climate Control
Systems GmbH & Co. KG, Esslingen, Niemcy Wpisano: Eberspächer
Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Niemcy
(11) 1715827 A. Wykreślono: iScience Interventional Corporation, Menlo Park, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Ellex-iScience, Inc., Menlo Park, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1715827 A. Wykreślono: Ellex-iScience, Inc., Menlo Park,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Nova Eye, Inc., Fremont, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1740362 A. Wykreślono: Richter, Günter, Altenkirchen,
Niemcy Wpisano: Richter, Bodo, Bad Honnef, Niemcy
(11) 1717517 A. Wykreślono: Eberspächer Climate Control
Systems GmbH & Co. KG, Esslingen, Niemcy Wpisano: Eberspächer
Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Niemcy
(11) 1744100 A. Wykreślono: Eberspächer Climate Control
Systems GmbH & Co. KG, Esslingen, Niemcy Wpisano: Eberspächer
Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Niemcy
(11) 1787960 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1690809 A. Wykreślono: Wanek-Pusset Peter, Kapfenberg, Austria; Grentner, Bernhard, Breitenau, Austria Wpisano: Wanek-Pusset Peter, Kapfenberg, Austria; peRAIL GmbH, Kapfenberg, Austria
(11) 1728729 A. Wykreślono: Wanek-Pusset, Peter, Kapfenberg, Austria; Grentner, Bernhard, Breitenau, Austria Wpisano: Wanek-Pusset, Peter, Kapfenberg, Austria; peRAIL GmbH, Kapfenberg,
Austria
(11) 1924600 A. Wykreślono: Ganymed Pharmaceuticals AG,
Mainz, Niemcy; TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy Wpisano: TRON - Translationale
Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Ganymed Pharmaceuticals GmbH, Mainz, Niemcy
(11) 1924600 A. Wykreślono: TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Ganymed Pharmaceuticals GmbH, Mainz, Niemcy Wpisano: TRON - Translationale
Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Astellas
Pharma Inc., Tokyo, Japonia
(11) 1966462 A. Wykreślono: Guardian Industries Corp.,
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GUARDIAN
GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1835142 A. Wykreślono: Eberspächer Climate Control
Systems GmbH & Co. KG., Esslingen, Niemcy Wpisano: Eberspächer
Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Niemcy
(11) 2076303 A. Wykreślono: TecPharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria
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(11) 2054112 A. Wykreślono: Tecpharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria
(11) 2144649 A. Wykreślono: Tecpharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria
(11) 1944255 A. Wykreślono: Wanek-Pusset, Peter, Kapfenberg,
Austria; Grentner, Bernhard, Breitenau, Austria Wpisano: Wanek-Pusset,
Peter, Kapfenberg, Austria; peRAIL GmbH, Kapfenberg, Austria
(11) 1986273 A. Wykreślono: DEHN + SÖHNE GMBH + CO
KG, Neumarkt, Niemcy Wpisano: DEHN SE + Co KG, Neumarkt
in der Oberpfalz, Niemcy
(11) 2134392 A. Wykreślono: Tecpharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria
(11) 2214997 A. Wykreślono: GEDA-Dechentreiter GmbH &
Co. KG., Asbach-Bäumenheim, Niemcy Wpisano: GEDA GmbH, Asbach-Bäumenheim, Niemcy
(11) 2262582 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Rӧhm GmbH, Darmstadt, Niemcy
(11) 2080732 A. Wykreślono: Wanek-Pusset, Peter, Kapfenberg, Austria; Grentner, Bernhard, Breitenau, Austria Wpisano: Wanek-Pusset, Peter, Kapfenberg, Austria; peRAIL GmbH, Kapfenberg,
Austria
(11) 2238191 A. Wykreślono: Rhodia Opérations, Aubervilliers, Francja Wpisano: Performance Polyamides, SAS, Paryż, Francja
(11) 2262556 A. Wykreślono: Tecpharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria
(11) 2358455 A. Wykreślono: Rhodia Opérations, Aubervilliers, Francja Wpisano: Performance Polyamides, SAS, Paryż, Francja
(11) 2266192 A. Wykreślono: ELMOTEC STATOMAT Holding
GmbH, Karben, Niemcy Wpisano: Schaeffler ELMOTEC STATOMAT
GmbH, Karben, Niemcy
(11) 2342234 A. Wykreślono: TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Ganymed Pharmaceuticals GmbH, Mainz, Niemcy Wpisano: TRON - Translationale
Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Astellas
Pharma Inc., Tokyo, Japonia
(11) 2445551 A. Wykreślono: Tecpharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria
(11) 2445552 A. Wykreślono: Tecpharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria
(11) 2379138 A. Wykreślono: Tecpharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria
(11) 2340307 A. Wykreślono: Hemispherx Biopharma, Inc.,
Philadelphia, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: AIM ImmunoTech Inc., Ocala, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2311877 A. Wykreślono: TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Ganymed Pharmaceuticals AG, Mainz, Niemcy Wpisano: TRON - Translationale
Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Ganymed Pharmaceuticals GmbH, Mainz, Niemcy
(11) 2311877 A. Wykreślono: TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Ganymed Pharmaceuticals GmbH, Mainz, Niemcy Wpisano: TRON - Translationale
Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Astellas
Pharma Inc., Tokyo, Japonia
(11) 2311878 A. Wykreślono: TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universi-
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tät Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Ganymed Pharmaceuticals AG, Mainz, Niemcy Wpisano: TRON - Translationale
Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Ganymed Pharmaceuticals GmbH, Mainz, Niemcy
(11) 2311878 A. Wykreślono: TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Ganymed Pharmaceuticals GmbH, Mainz, Niemcy Wpisano: TRON - Translationale
Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Astellas
Pharma Inc., Tokyo, Japonia
(11) 2325131 A. Wykreślono: Wanek-Pusset, Peter, Kapfenberg, Austria; Grentner, Bernhard, Breitenau, Austria Wpisano: Wanek-Pusset, Peter, Kapfenberg, Austria; peRAIL GmbH, Kapfenberg,
Austria
(11) 2325100 A. Wykreślono: Magic Production Group
(M.P.G.) S.A., Findel, Luksemburg Wpisano: Ferrero Trading Lux
S.A., Senningerberg, Luksemburg
(11) 2375906 A. Wykreślono: OLMIX GROUP, Saint Etienne
du Gué de Elsie, Francja Wpisano: OLMIX SA, Bréhan, Francja
(11) 2440688 A. Wykreślono: COBEX GmbH, Wiesbaden,
Niemcy Wpisano: Tokai COBEX GmbH, Wiesbaden, Niemcy
(11) 2448998 A. Wykreślono: Rhodia Opérations, Aubervilliers, Francja Wpisano: Performance Polyamides, SAS, Paryż, Francja
(11) 2440724 A. Wykreślono: Innovations 4 Flooring Holding N.V., Willemstad, CURAÇAO Wpisano: I4F LICENSING NV, Hamont-Achel, Belgia
(11) 2470953 A. Wykreślono: Guardian Industries Corp.,
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GUARDIAN
GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2519706 A. Wykreślono: Epiroc Drilling Tools LLC, Fort
Loudon, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: TerraRoc Finland
Oy, Tampere, Finlandia
(11) 2503873 A. Wykreślono: Bayer CropScience NV, Diegem, Belgia; M.S. Technologies LLC, West Point, Stany Zjednoczone
Ameryki Wpisano: M.S. Technologies LLC, West Point, Stany Zjednoczone Ameryki; BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2521517 A. Wykreślono: Ellex iScience, Inc., Freemont,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Nova Eye, Inc., Fremont, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2576658 A. Wykreślono: Rhodia Operations S.A., Aubervilliers, Francja Wpisano: Performance Polyamides, SAS, Paryż,
Francja
(11) 2443708 A. Wykreślono: Dehn + Söhne GmbH + Co.
KG, Neumarkt/Opf., Niemcy Wpisano: DEHN SE + Co KG, Neumarkt
in der Oberpfalz, Niemcy
(11) 2576870 A. Wykreślono: COBEX GmbH, Wiesbaden,
Niemcy Wpisano: Tokai COBEX GmbH, Wiesbaden, Niemcy
(11) 2532060 A. Wykreślono: Dehn + Söhne GmbH + Co.
KG, Neumarkt/Opf., Niemcy Wpisano: DEHN SE + Co KG, Neumarkt
in der Oberpfalz, Niemcy
(11) 2443710 A. Wykreślono: Dehn + Söhne GmbH + Co.
KG, Neumarkt/Opf., Niemcy Wpisano: DEHN SE + Co KG, Neumarkt
in der Oberpfalz, Niemcy
(11) 2443709 A. Wykreślono: Dehn + Söhne GmbH + Co.
KG, Neumarkt/Opf., Niemcy Wpisano: DEHN SE + Co KG, Neumarkt
in der Oberpfalz, Niemcy
(11) 2606542 A. Wykreślono: Dehn + Söhne GmbH + Co.
KG, Neumarkt/Opf., Niemcy Wpisano: DEHN SE + Co KG, Neumarkt
in der Oberpfalz, Niemcy
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(11) 2616512 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy; Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy Wpisano:
Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy; Evonik Operations
GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2616512 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy; Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy Wpisano:
Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy; Evonik Operations GmbH, Essen,
Niemcy
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nek-Pusset, Peter, Kapfenberg, Austria; peRAIL GmbH, Kapfenberg,
Austria
(11) 2871141 A. Wykreślono: Wanek-Pusset, Peter, Kapfenberg, Austria; Grentner, Bernhard, Breitenau, Austria Wpisano: peRAIL
GmbH, Kapfenberg, Austria; Wanek-Pusset, Peter, Kapfenberg, Austria
(11) 3031998 A. Wykreślono: Innovations4Flooring Holding
N.V., Willemstad, CURAÇAO Wpisano: I4F LICENSING NV, Hamont-Achel, Belgia

(11) 2603514 A. Wykreślono: Rempex Pharmaceuticals, Inc,
Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Melinta Therapeutics, Inc., Morristown, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2954538 A. Wykreślono: Dehn + Söhne GmbH + Co. KG,
Neumarkt, Niemcy Wpisano: DEHN SE + Co KG, Neumarkt in der
Oberpfalz, Niemcy

(11) 2546162 A. Wykreślono: Wanek-Pusset, Peter, Kapfenberg,
Austria; Grentner, Bernhard, Breitenau, Austria Wpisano: Wanek-Pusset,
Peter, Kapfenberg, Austria; peRAIL GmbH, Kapfenberg, Austria

(11) 2962319 A. Wykreślono: Dehn + Söhne GmbH + Co.
KG, Neumarkt/Opf., Niemcy Wpisano: DEHN SE + Co KG, Neumarkt
in der Oberpfalz, Niemcy

(11) 2690132 A. Wykreślono: KRI, Inc., Kyoto, Japonia Wpisano: FUTAMURA KAGAKU KABUSHIKI KAISHA, Nagoya, Japonia

(11) 2989235 A. Wykreślono: COBEX GmbH, Wiesbaden,
Niemcy Wpisano: Tokai COBEX GmbH, Wiesbaden, Niemcy

(11) 2703329 A. Wykreślono: GEDA-Dechentreiter GmbH &
Co. KG., Asbach-Bäumenheim, Niemcy Wpisano: GEDA GmbH, Asbach-Bäumenheim, Niemcy

(11) 2999687 A. Wykreślono: Rhodia Operations, Paris, Francja Wpisano: Rhodia Operations, Aubervilliers, Francja

(11) 2636569 A. Wykreślono: Wanek-Pusset, Peter, Kapfenberg,
Austria; Grentner, Bernhard, Breitenau, Austria Wpisano: Wanek-Pusset,
Peter, Kapfenberg, Austria; peRAIL GmbH, Kapfenberg, Austria
(11) 2732996 A. Wykreślono: Eberspächer Climate Control
Systems GmbH & Co. KG., Esslingen, Niemcy Wpisano: Eberspächer
Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Niemcy
(11) 2752620 A. Wykreślono: Eberspächer Climate Control
Systems GmbH & Co. KG., Esslingen, Niemcy Wpisano: Eberspächer
Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Niemcy
(11) 2719845 A. Wykreślono: Innovations 4 Flooring Holding N.V., Willemstad, CURAÇAO Wpisano: I4F LICENSING NV, Hamont-Achel, Belgia
(11) 2831968 A. Wykreślono: Dehn + Söhne GmbH + Co. KG,
Neumarkt in der Oberpfalz, Niemcy Wpisano: DEHN SE + Co KG,
Neumarkt in der Oberpfalz, Niemcy
(11) 2874802 A. Wykreślono: Ahlstrom Corporation, Helsinki, Finlandia Wpisano: Ahistrom-Munksjö Oyj, Helsinki, Finlandia

(11) 2916072 A. Wykreślono: Eberspächer Climate Control
Systems GmbH & Co. KG., Esslingen, Niemcy Wpisano: Eberspächer
Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Niemcy
(11) 2930425 A. Wykreślono: Eberspächer Climate Control
Systems GmbH & Co. KG., Esslingen, Niemcy Wpisano: Eberspächer
Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Niemcy
(11) 3059221 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2944640 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2937956 A. Wykreślono: DEHN + SÖHNE GMBH + CO
KG, Neumarkt/Opf, Niemcy Wpisano: DEHN SE + Co KG, Neumarkt
in der Oberpfalz, Niemcy
(11) 2977373 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3147317 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2874802 A. Wykreślono: Ahistrom-Munksjö Oyj, Helsinki, Finlandia Wpisano: Vitrulan Composites Oy, Mikkeli, Finlandia

(11) 3016475 A. Wykreślono: MaxiTex GmbH, Sulzbach/
Main, Niemcy Wpisano: Patentgesellschaft Power fibre GmbH, Herford, Niemcy

(11) 2885381 A. Wykreślono: ThyssenKrupp Industrial Solutions AG, Essen, Niemcy Wpisano: GIGARA Energy B.V., Wateringen,
Holandia

(11) 3028687 A. Wykreślono: Fameccanica.Data S.p.A., Pescara, Włochy Wpisano: Fameccanica.Data S.p.A., San Giovanni Teatino, Włochy

(11) 2895436 A. Wykreślono: Cemex Research Group AG,
Brügg bei Biel, Szwajcaria Wpisano: Cemex Innovation Holding
Ltd., Zug, Szwajcaria

(11) 3120372 A. Wykreślono: Dehn + Söhne GmbH + Co.
KG, Neumarkt/Opf., Niemcy Wpisano: DEHN SE + Co KG, Neumarkt
in der Oberpfalz, Niemcy

(11) 2912737 A. Wykreślono: Dehn + Söhne GmbH + Co.
KG, Neumarkt/Opf., Niemcy Wpisano: DEHN SE + Co KG, Neumarkt
in der Oberpfalz, Niemcy

(11) 3114218 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2912738 A. Wykreślono: Dehn + Söhne GmbH + Co. KG,
Neumarkt, Niemcy Wpisano: DEHN SE + Co KG, Neumarkt in der
Oberpfalz, Niemcy
(11) 2929051 A. Wykreślono: Amplidiag Oy, Helsinki, Finlandia Wpisano: Mobidiag Oy, Espoo, Finlandia
(11) 2916658 A. Wykreślono: Magar Invest S.L., Barberà Del
Vallès, Hiszpania; Ferreira Santos, Raquel Sofia, Maia, Portugalia
Wpisano: Ferreira Santos, Raquel Sofia, Maia, Portugalia; COATRESA
S.L.U., Barberà del Vallès-Barcelona, Hiszpania
(11) 2777664 A. Wykreślono: Fameccanica.Data S.p.A., Pescara, Włochy Wpisano: Fameccanica.Data S.p.A., San Giovanni Teatino, Włochy
(11) 2837542 A. Wykreślono: Wanek-Pusset, Peter, Kapfenberg, Austria; Grentner, Bernhard, Breitenau, Austria Wpisano: Wa-

(11) 3105392 A. Wykreślono: Innovations 4 Flooring Holding N.V., Willemstad, CURAÇAO Wpisano: I4F LICENSING NV, Hamont-Achel, Belgia
(11) 3140310 A. Wykreślono: Rempex Pharmaceuticals, Inc.,
Lincolnshire, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Melinta Therapeutics, Inc., Morristown, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3181563 A. Wykreślono: SDS Biotech K. K., Tokyo, Japonia Wpisano: Gowan Company, L.L.C., Yuma, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 3183702 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, Grand Cayman, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3210107 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
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(11) 3236630 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany

(11) 3530504 A. Wykreślono: Eberspächer Climate Control
Systems GmbH & Co. KG., Esslingen, Niemcy Wpisano: Eberspächer
Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Niemcy

(11) 3246082 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: MITSUBISHI POWER, LTD.,
Yokohama, Japonia

OGŁOSZENIA

(11) 3199570 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3070228 A. Wykreślono: Innovations 4 Flooring Holding N.V., Willemstad, CURAÇAO Wpisano: I4F LICENSING NV, Hamont-Achel, Belgia
(11) 3092997 A. Wykreślono: Fameccanica.Data S.p.A., Pescara, Włochy Wpisano: Fameccanica.Data S.p.A., San Giovanni Teatino, Włochy
(11) 3085383 A. Wykreślono: Chung Shan Medical University, Taichung City, Tajwan; Raygene Biotech International Inc., Tainan
City, Tajwan Wpisano: Chung Shan Medical University, Taichung City,
Tajwan; Brainx Pharmaceutical Co., Ltd., Kaohsiung City, Tajwan
(11) 3243807 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3121180 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3272732 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3153141 A. Wykreślono: Fameccanica.Data S.p.A., Pescara, Włochy Wpisano: Fameccanica.Data S.p.A., San Giovanni Teatino, Włochy
(11) 3176345 A. Wykreślono: Innovations 4 Flooring Holding N.V., Willemstad, CURAÇAO Wpisano: I4F LICENSING NV, Hamont-Achel, Belgia
(11) 3298021 A. Wykreślono: Tolero Pharmaceuticals, Inc.,
Lehi, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Sumitomo Dainippon
Pharma Oncology, Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3262552 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, Grand Cayman, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3350358 A. Wykreślono: COBEX GmbH, Wiesbaden,
Niemcy Wpisano: Tokai COBEX GmbH, Wiesbaden, Niemcy
(11) 3381108 A. Wykreślono: Elmotec Statomat Vertriebs
GmbH, Karben, Niemcy Wpisano: Schaeffler ELMOTEC STATOMAT
GmbH, Karben, Niemcy
(11) 3231979 A. Wykreślono: GEDA-Dechentreiter GmbH &
Co. KG, Asbach-Bäumenheim, Niemcy Wpisano: GEDA GmbH, Asbach-Bäumenheim, Niemcy
(11) 3231959 A. Wykreślono: Innovations 4 Flooring Holding N.V., Willemstad, CURAÇAO Wpisano: I4F LICENSING NV, Hamont-Achel, Belgia
(11) 3330116 A. Wykreślono: Eberspächer Climate Control
Systems GmbH & Co. KG., Esslingen, Niemcy Wpisano: Eberspächer
Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Niemcy
(11) 3434530 A. Wykreślono: Eberspächer Climate Control
Systems GmbH & Co. KG., Esslingen, Niemcy Wpisano: Eberspächer
Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Niemcy
(11) 3467382 A. Wykreślono: Eberspächer Climate Control
Systems GmbH & Co. KG., Esslingen, Niemcy Wpisano: Eberspächer
Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Niemcy
(11) 3480519 A. Wykreślono: Eberspächer Climate Control
Systems GmbH & Co. KG., Esslingen, Niemcy Wpisano: Eberspächer
Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Niemcy
(11) 3508365 A. Wykreślono: Eberspächer Climate Control
Systems GmbH & Co. KG, Esslingen, Niemcy Wpisano: Eberspächer
Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Niemcy

ZŁOŻONE WNIOSKI O UDZIELENIE
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(T3) (68) 2445911
(54) 5-fenylo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirydyn-2-ylo karboksyamidy jako
inhibitory JAK
(21) 0674 (22) 2021 03 17
(71) Galapagos N.V., MECHELEN (BE)
(93) EU/1/20/1480 2020 09 25 JYSELECA - FILGOTINIB
(T3) (68) 2662091
(54) Przeciwciała skierowane przeciwko selektynie P i sposoby ich
zastosowania do leczenia chorób zapalnych
(21) 0675 (22) 2021 04 13
(71) NOVARTIS AG, BAZYLEA (CH) Oklahoma Medical Research Foundation, OKLAHOMA CITY (US)
(93) EU/1/20/1476 2020 10 29 ADAKVEO - KRYZANLIZUMAB
(T3) (68) 2734522
(54) 4-IMIDAZOPIRYDAZYN-1-YLO-BENZAMIDY I 4-IMIDAZOTRIAZYN-1-YLO-BENZAMIDY JAKO INHIBITORY BTK
(21) 0676 (22) 2021 04 16
(71) Merck Sharp & Dohme B.V., HAARLEM (NL)
(93) EU/1/20/1479 2020 11 06 CALQUENCE - AKALABRUTYNIB
ZŁOŻONE WNIOSKI
O PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego.
(B1) (68)204427
(54) Hamująca replikację wirusa HIV pochodna pirymidyny, sposób
jej wytwarzania i zastosowanie oraz kompozycja farmaceutyczna
(21) 0147 (22) 2009 10 28
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE (BE)
(93) EU/1/08/468/001 2008 09 01 INTELENCE-ETRAVIRINE
(B1) (68)200413
(54) Podstawione oksazolidynony, sposób ich wytwarzania, środki lecznicze je zawierające oraz ich zastosowanie do wytwarzania
środków leczniczych i do zapobiegania krzepnięciu krwi ex vivo
(21) 0119 (22)
2008 11 24
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, MONHEIM (DE)
(93) EU/1/08/472/001 DO 008 2008 10 02 XARELTO - RIVAROXABAN

24

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 11/2021

B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

(11)
(21)
(22)
(23)
(30)

–
–
–
–
–

(41)
(51)
(54)
(71)

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

numer prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia
priorytetowego, kod kraju)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wzoru użytkowego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego
(kod kraju)
nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
data i numer zgłoszenia międzynarodowego
data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem prawa ochronnego umieszczone są literowo-cyfrowe kody identyfikujące
(kod rodzaju dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST. 16):

(U1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego
(Y1) – Prawo ochronne

PRAWA OCHRONNE
NA WZORY UŻYTKOWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 71 974 do nr 72 003)

(Y1) (11) 71998
(41) 2020 12 28
(51) A21C 9/06 (2006.01)
(21) 128369
(22) 2019 06 26
(72) WANG LI-HSIEN, New Taipei City (TW)
(73) ANKO FOOD MACHINE CO., LTD., New Taipei City (TW)
(54) Urządzenie do nadziewania i napełniania gazem do maszyny
do przetwarzania produktów spożywczych z ciasta
(Y1) (11) 71975
(41) 2020 06 01
(51) A43B 3/00 (2006.01)
A43B 13/16 (2006.01)
A43B 13/14 (2006.01)
(21) 127823
(22) 2018 11 23
(72) IBEK TERESA, Kraków (PL); STARZEC MAŁGORZATA,
Kraków (PL); PLUCIŃSKA KRYSTYNA, Kraków (PL); GAJEWSKI
ROBERT, Kraków (PL); RAJCHEL-CHYLA BOŻENA, Kraków (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU
SKÓRZANEGO, Łódź (PL)
(54) But przystosowany do montażu systemów elektronicznych
(Y1) (11) 71979
(41) 2019 03 11
(51) A47F 3/00 (2006.01)
A47F 3/02 (2006.01)

(21)
(30)
(72)
(73)
(54)

A47F 3/022 (2006.01)
F25D 11/00 (2006.01)
127315
(22) 2018 05 10
2017-34068
2017 09 05
CZ
RUML JAN, Praha (CZ)
RGT s.r.o., Králův Dvůr (CZ)
Higieniczna szklana osłona lad spożywczych

(Y1) (11) 71995
(41) 2020 12 14
(51) A62B 18/02 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 128334
(22) 2019 06 11
(72) BĄK PIOTR, Jarosław (PL)
(73) BĄK PIOTR, Jarosław (PL)
(54) Maska ochronna
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 71987
(41) 2020 10 05
B42D 5/04 (2006.01)
128150
(22) 2019 04 01
KRUK PAWEŁ, Kraków (PL)
KRUK PAWEŁ DRUKARNIA GOLDEN GRAF, Kraków (PL)
Kalendarz

(Y1) (11) 71977
(41) 2019 05 06
(51) B60B 19/12 (2006.01)
B60S 13/02 (2006.01)
B60P 9/00 (2006.01)
B65G 49/08 (2006.01)
B65G 7/02 (2006.01)
B65G 41/00 (2006.01)
B65D 90/18 (2006.01)
(21) 126747
(22) 2017 10 31
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(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Zespół koła jezdnego

(72) GŁOGOWSKI TOMASZ, Jaworzno (PL)
(73) KPRM INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno (PL)
(54) Mostowa belka wspornikowa

(Y1) (11) 72003
(41) 2018 02 12
(51) B60P 3/34 (2006.01)
(62) 418166
(21) 129154
(22) 2016 08 01
(72) BĄK WŁODZIMIERZ MACIEJ, Jedlnia Letnisko (PL); PNIEWSKI
ROMAN GRZEGORZ, Radom (PL)
(73) BĄK WŁODZIMIERZ MACIEJWŁODZIMIERZ, Jedlnia Letnisko (PL)
(54) Przyczepa kempingowa

(Y1) (11) 71994
(41) 2020 12 14
(51) E01D 19/10 (2006.01)
E01D 1/00 (2006.01)
E01D 2/00 (2006.01)
(21) 128314
(22) 2019 05 31
(72) GŁOGOWSKI TOMASZ, Jaworzno (PL)
(73) KPRM INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno (PL)
(54) Mostowy wspornik chodnikowy

(Y1) (11) 71996
(41) 2020 12 28
(51) B65B 69/00 (2006.01)
(21) 128345
(22) 2019 06 14
(72) SUCHARA MARIUSZ, Wólka Łabuńska (PL); SUCHARA
JOANNA, Wólka Łabuńska (PL)
(73) SUCHARA MARIUSZ, Wólka Łabuńska (PL); SUCHARA
JOANNA, Wólka Łabuńska (PL)
(54) Samonastawny rozcinacz do worków typu Big Bag
(Y1) (11) 71986
(41) 2020 10 05
(51) B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/24 (2006.01)
(21) 128121
(22) 2019 03 21
(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL); WALKOWSKA KINGA, Leszno (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Wykrój opakowania zamykanego
(Y1) (11) 72002
(41) 2020 10 19
(51) B65D 41/34 (2006.01)
B65D 41/62 (2006.01)
(21) 128532
(22) 2019 09 04
(30) U201904138
2019 04 18
UA
(72) PAKHOMOV DMITRIY IVANOVICH, Gomel (BY); ZOCHTCHOUK
JAROSLAV VALERIEVICH, Gomel (BY)
(73) PROIZVODSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE ALCOPACK,
Gomel (BY)
(54) Zakrętka korkująca do butelki
(Y1) (11) 71997
(41) 2020 12 28
(51) B65G 7/02 (2006.01)
B65H 15/00 (2006.01)
(21) 128365
(22) 2019 06 21
(72) ZIÓŁKOWSKI ARKADIUSZ ADAM, Skarbikowo (PL)
(73) ZIÓŁKOWSKI ADAM, Skarbikowo (PL)
(54) Wywrotnica do opróżniania palet skrzyniowych
(Y1) (11) 71983
(41) 2019 04 08
(51) C21C 1/06 (2006.01)
C21C 1/00 (2006.01)
(21) 127287
(22) 2018 04 27
(72) STEFAŃSKI ZBIGNIEW, Kraków (PL); KAMIŃSKA JADWIGA,
Kraków (PL); ANGRECKI MICHAŁ, Niegowić (PL); PALMA
ALEKSANDER, Kraków (PL); PYTEL ANDRZEJ, Kraków (PL);
MAŁYSZA MARCIN, Zielonki (PL); BASIŃSKA EWA, Siepraw (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-KRAKOWSKI INSTYTUT
TECHNOLOGICZNY, Kraków (PL)
(54) Reaktor do redukcji zawartości siarki w żeliwie
(Y1) (11) 71993
(41) 2020 12 14
(51) E01D 19/10 (2006.01)
E01D 1/00 (2006.01)
E01D 2/00 (2006.01)
(21) 128313
(22) 2019 05 31
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(Y1) (11) 71978
(41) 2020 12 14
(51) E01F 9/60 (2016.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
(21) 128315
(22) 2019 05 31
(72) ZALEWSKI ARKADIUSZ, Lubartów (PL); ZALEWSKI DANIEL,
Lubartów (PL)
(73) ZALEWSKI DANIEL P.P.H.U. ZALFON, Lubartów (PL)
(54) Stopa podporowa
(Y1) (11) 71989
(41) 2020 10 19
(51) E04C 2/26 (2006.01)
E04C 2/04 (2006.01)
E04C 2/288 (2006.01)
E04B 2/04 (2006.01)
(21) 128183
(22) 2019 04 08
(72) LUBER MARCIN, Kaźmierz (PL); BOREK PRZEMYSŁAW, Gdańsk (PL)
(73) PEKABEX BET SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(54) Trójwarstwowy element ścienny prefabrykowany
(Y1) (11) 71990
(41) 2020 10 19
(51) E04C 2/26 (2006.01)
E04C 2/04 (2006.01)
E04C 2/288 (2006.01)
E04B 2/04 (2006.01)
(21) 128184
(22) 2019 04 08
(72) LUBER MARCIN, Kaźmierz (PL); BOREK PRZEMYSŁAW, Gdańsk (PL)
(73) PEKABEX BET SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(54) Element ścienny prefabrykowany
(Y1) (11) 71985
(41) 2020 05 04
(51) E04C 2/38 (2006.01)
E04C 2/10 (2006.01)
E04B 2/70 (2006.01)
(21) 127693
(22) 2018 10 23
(72) RYMARCZYK RAFAŁ, Wąchock (PL)
(73) RYMARCZYK RAFAŁ P.P.H.U. DRAF, Wąchock (PL)
(54) Zestaw modułów domu drewnianego
(Y1) (11) 71999
(41) 2020 09 07
(51) E04D 13/076 (2006.01)
H05B 3/20 (2006.01)
F24D 13/02 (2006.01)
(21) 128404
(22) 2019 07 09
(30) PUV50016-2019 2019 03 05
SK
(72) ROVNAN JAROSLAV, Svederník (SK)
(73) ARTCO, s.r.o., Žilina (SK)
(54) Lamela pokrycia dachowego wygrzewanego
(Y1) (11) 71982
(41) 2019 07 15
(51) E04F 13/14 (2006.01)
E04C 2/04 (2006.01)
(21) 126951
(22) 2018 01 11
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(72) WÓJCIK ANNA, Bratkówka (PL); WÓJCIK KRZYSZTOF,
Bratkówka (PL)
(73) MAX-STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bratkówka (PL)
(54) Płytka ścienna
(Y1) (11) 72001
(41) 2021 01 25
(51) E04H 6/14 (2006.01)
(21) 128422
(22) 2019 07 18
(72) ZĄBER ZDZISŁAW, Nawojowa (PL); GRYGIEL ANDRZEJ,
Jasienna (PL); HOJNOR TOMASZ, Trzycież (PL); KOŚCIÓŁEK RAFAŁ,
Kamionka Wielka (PL); MARKIEWICZ ŁUKASZ, Dominikowice (PL);
FERENC JAKUB, Korzenna (PL); FORCZEK SYLWESTER, Łyczana (PL);
GRYGIEL TOMASZ, Nowy Sącz (PL)
(73) GRYGIEL ANDRZEJ GRAND, Korzenna (PL)
(54) Łańcuch napędowy, zwłaszcza dla wielostanowiskowego urządzenia parkingowego
(Y1) (11) 71976
(41) 2018 10 08
(51) E06B 9/52 (2006.01)
(62) 421112
(21) 128519
(22) 2017 03 31
(72) LANGNER KRZYSZTOF, Łódź (PL)
(73) TOMMARK ADAMCZYK LANGNER ROGOZIŃSKA SPÓŁKA
JAWNA, Konstantynów Łódzki (PL)
(54) Zaczep sprężynujący
(Y1) (11) 72000
(41) 2021 01 25
(51) F16L 3/10 (2006.01)
F16L 3/12 (2006.01)
(21) 128416
(22) 2019 07 15
(72) PELCZAR SEBASTIAN, Dukla (PL)
(73) CELL-FAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola (PL)
(54) Uchwyt do mocowania rury
(Y1) (11) 71980
(41) 2015 08 31
(51) F16L 47/22 (2006.01)
(21) 122815
(22) 2014 02 20
(72) RØNBØG PETER, Svenstrup (DK); LUND HELLE, Brønderslev (DK);
BERTELSEN LARS, Nørresundby (DK)
(73) Logstor A/S, Løgstør (DK)
(54) Złączka termokurczliwa z barierą dyfuzyjną
(Y1) (11) 71974
(41) 2020 08 10
(51) F16M 11/04 (2006.01)
G06F 1/20 (2006.01)
(21) 127940
(22) 2019 01 31
(72) ADAMCZEWSKI JAKUB, Nakło nad Notecią (PL); PERTMAN
PATRYK, Zielonka (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM.
JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL);
ADAMCZEWSKI JAKUB, Nakło nad Notecią (PL); PERTMAN PATRYK,
Zielonka (PL)
(54) Podstawka do laptopa z regulacją kąta nachylenia
(Y1) (11) 71991
(41) 2020 01 27
(51) F25B 43/00 (2006.01)
B01D 45/04 (2006.01)
(21) 128216
(22) 2019 04 18
(72) LACKOWSKI MARCIN, Rumia (PL); TOMASZEWSKI ADAM,
Rumia (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Separator ciekłego czynnika chłodniczego
(Y1) (11) 71984
(41) 2019 11 18
(51) G01F 1/86 (2006.01)

Nr 11/2021

F24D 19/10 (2006.01)
G05D 23/00 (2006.01)
(21) 127345
(22) 2018 05 17
(72) BŁASIAK WIESŁAW, Porąbka (PL)
(73) KRASOŃ MICHAŁ K&B SPÓŁKA CYWILNA, Porąbka (PL);
BŁASIAK SZYMON K&B SPÓŁKA CYWILNA, Bielsko-Biała (PL);
BŁASIAK WIESŁAW K&B SPÓŁKA CYWILNA, Porąbka (PL)
(54) Przepływomierz do regulacji czynnika grzewczego
(Y1) (11) 71981
(41) 2020 06 29
(51) G07F 11/04 (2006.01)
(21) 127898
(22) 2018 12 15
(72) REGENT JAROSŁAW, Racibórz (PL)
(73) LANFAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarnowo Podgórne (PL); REGENT EWA
CONCEPT AUTOMATIC-EWA REGENT, Racibórz (PL)
(54) Automat wydający, zwłaszcza zestawy produktów żywnościowych
(Y1) (11) 71992
(41) 2020 12 14
(51) G09F 13/04 (2006.01)
F21S 6/00 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21S 4/24 (2016.01)
F21S 10/00 (2006.01)
(21) 128312
(22) 2019 05 30
(72) ŁOSOŚ MARIUSZ, Rumianek (PL)
(73) VALLOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Panel LED
(Y1) (11) 71988
(41) 2020 10 05
(51) H05K 5/00 (2006.01)
H05K 7/00 (2006.01)
B65D 85/38 (2006.01)
(21) 128154
(22) 2019 04 01
(72) BALA ROBERT, Warszawa (PL); CZERNIK PAWEŁ,
Warszawa (PL); PODLASIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL);
WIŚNIEWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Walizka z zespołem monitorów

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A21C 9/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A43B 3/00 (2006.01)
A43B 13/16 (2006.01)
A43B 13/14 (2006.01)
A47F 3/00 (2006.01)
A47F 3/02 (2006.01)
A47F 3/022 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
B01D 45/04 (2006.01)
B42D 5/04 (2006.01)
B60B 19/12 (2006.01)
B60P 9/00 (2006.01)
B60P 3/34 (2006.01)

71998
71995*
71975
71975*
71975*
71979
71979*
71979*
71995
71991*
71987
71977
71977*
72003

B60S 13/02 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
B65D 90/18 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/24 (2006.01)
B65D 41/34 (2006.01)
B65D 41/62 (2006.01)
B65D 85/38 (2006.01)
B65G 49/08 (2006.01)
B65G 7/02 (2006.01)
B65G 41/00 (2006.01)
B65G 7/02 (2006.01)
B65H 15/00 (2006.01)
C21C 1/06 (2006.01)

71977*
71996
71977*
71986
71986*
72002
72002*
71988*
71977*
71977*
71977*
71997
71997*
71983

* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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1

2

1

2

C21C 1/00 (2006.01)
E01D 19/10 (2006.01)
E01D 1/00 (2006.01)
E01D 2/00 (2006.01)
E01D 19/10 (2006.01)
E01D 1/00 (2006.01)
E01D 2/00 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E04B 2/04 (2006.01)
E04B 2/04 (2006.01)
E04B 2/70 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
E04C 2/04 (2006.01)
E04C 2/288 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
E04C 2/04 (2006.01)
E04C 2/288 (2006.01)
E04C 2/38 (2006.01)
E04C 2/10 (2006.01)
E04C 2/04 (2006.01)
E04D 13/076 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)

71983*
71993
71993*
71993*
71994
71994*
71994*
71978
71978*
71989*
71990*
71985*
71989
71989*
71989*
71990
71990*
71990*
71985
71985*
71982*
71999
71982

E04H 12/22 (2006.01)
E04H 6/14 (2006.01)
E06B 9/52 (2006.01)
F16L 3/10 (2006.01)
F16L 3/12 (2006.01)
F16L 47/22 (2006.01)
F16M 11/04 (2006.01)
F21S 6/00 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21S 4/24 (2016.01)
F21S 10/00 (2006.01)
F24D 13/02 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F25B 43/00 (2006.01)
F25D 11/00 (2006.01)
G01F 1/86 (2006.01)
G05D 23/00 (2006.01)
G06F 1/20 (2006.01)
G07F 11/04 (2006.01)
G09F 13/04 (2006.01)
H05B 3/20 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
H05K 7/00 (2006.01)

71978*
72001
71976
72000
72000*
71980
71974
71992*
71992*
71992*
71992*
71999*
71984*
71991
71979*
71984
71984*
71974*
71981
71992
71999*
71988
71988*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

71974
71975
71976
71977
71978
71979
71980
71981
71982
71983
71984
71985
71986
71987
71988

F16M 11/04 (2006.01)
A43B 3/00 (2006.01)
E06B 9/52 (2006.01)
B60B 19/12 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
A47F 3/00 (2006.01)
F16L 47/22 (2006.01)
G07F 11/04 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
C21C 1/06 (2006.01)
G01F 1/86 (2006.01)
E04C 2/38 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B42D 5/04 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)

71989
71990
71991
71992
71993
71994
71995
71996
71997
71998
71999
72000
72001
72002
72003

E04C 2/26 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
F25B 43/00 (2006.01)
G09F 13/04 (2006.01)
E01D 19/10 (2006.01)
E01D 19/10 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
B65G 7/02 (2006.01)
A21C 9/06 (2006.01)
E04D 13/076 (2006.01)
F16L 3/10 (2006.01)
E04H 6/14 (2006.01)
B65D 41/34 (2006.01)
B60P 3/34 (2006.01)
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na wzór użytkowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa ochronnego
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa
ochronnego
(11) 66030 A. Wykreślono: ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010017168 Wpisano: ABB
Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 66424 A. Wykreślono: ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010017168 Wpisano: ABB
Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 68999 A. Wykreślono: CHMIELEWSKI RADOSŁAW, Chełm,
Polska Wpisano: CHMIELEWSKI RADOSŁAW, Warszawa, Polska 360085776
(11) 69453 A. Wykreślono: ZPB KACZMAREK SPÓŁKA AKCYJNA, Folwark, Polska 411442725 Wpisano: ZPB KACZMAREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Folwark, Polska 411442725
(11) 69612 A. Wykreślono: ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010017168 Wpisano: ABB
Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 69613 A. Wykreślono: ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010017168 Wpisano: ABB
Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 69967 A. Wykreślono: DAFO PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Targ, Polska 490014620
Wpisano: DAFO PLASTICS SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Targ, Polska 490014620
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Nr xx/20xx

C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

(11)
(15)
(21)
(22)
(23)
(30)

–
–
–
–
–
–

(45)
(51)
(54)
(55)
(72)
(73)

–
–
–
–
–
–

numer prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
data prawa z rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
nazwa i miejsce wystawy, data pierwszego wystawienia (data pierwszeństwa z wystawy)
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia
priorytetowego, kod kraju)
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografia wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
UDZIELONE PRAWA

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-04
(11) 26935
(22) 2021 04 01
PIKUL RAFAŁ PINUM, Brodziaki (PL)
PIKUL RAFAŁ
Kontener pod biurko

(21) 29633

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-04
(11) 26936
(22) 2021 04 19
PIKUL RAFAŁ PINUM, Brodziaki (PL)
PIKUL RAFAŁ
Regały do przechowywania

(21) 29636

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-03
(11) 26937
(22) 2021 04 19
PIKUL RAFAŁ PINUM, Brodziaki (PL)
PIKUL RAFAŁ
Biurko

(21) 29632

(od nr 26 933 do nr 26 992)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

26-01
(11) 26933
(22) 2021 03 17
WICHOWSKI RAFAŁ PHU SOLAG, Katowice (PL)
WICHOWSKI RAFAŁ
Znicz nagrobny

(21) 29623

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

26-01
(11) 26934
(22) 2021 03 17
WICHOWSKI RAFAŁ PHU SOLAG, Katowice (PL)
WICHOWSKI RAFAŁ
Znicz nagrobny

(21) 29503

Nr 11/2021
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-04
(11) 26938
(22) 2021 04 19
PIKUL RAFAŁ PINUM, Brodziaki (PL)
PIKUL RAFAŁ
Komoda

(21) 29635

(51) 02-01
(11) 26942
(22) 2021 01 05
(21) 29262
(73) JULIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(72) WOJCIECHOWSKI TOMASZ
(54) Majtki koronkowe
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

05-04
(11) 26939
(22) 2021 01 26
ŁOPUSIŃSKA KRZYSZTOFA, Legnica (PL)
ŁOPUSIŃSKA KRZYSZTOFA
Ozdoba

(21) 29314

(51) 32-00
(11) 26943
(22) 2020 12 14
(21) 29207
(73) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(72) IWIŃSKA KATARZYNA
(54) Logotyp
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-04
(11) 26940
(22) 2021 04 23
PIKUL RAFAŁ PINUM, Brodziaki (PL)
PIKUL RAFAŁ
Regały do przechowywania

(21) 29663

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-04
(11) 26941
(22) 2021 04 23
PIKUL RAFAŁ PINUM, Brodziaki (PL)
PIKUL RAFAŁ
Komoda

(21) 29661

19-08
(11) 26944
(22) 2021 01 21
(21) 29304
RUSIECKA-GÓRNIAK BARBARA CZARNA MALINA, Nałęczów (PL)
RUSIECKA-GÓRNIAK BARBARA
Etykieta
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(51) 32-00
(11) 26945
(22) 2021 01 27
(21) 29317
(73) UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Krynica-Zdrój (PL)
(72) DUDZIC SŁAWOMIR, BIERNACKI KACPER
(54) Znak graficzny
(55)

(51) 02-03
(11) 26946
(22) 2020 12 14
(21) 29208
(73) LEWARTOWICZ ZBIGNIEW, Lublin (PL)
(72) KAMIŃSKI MIECZYSŁAW, PIETRAS KRZYSZTOF, ZUBRZYCKI
JAROSŁAW, LEWARTOWICZ ZBIGNIEW
(54) Hełm ochronny
(55)

(51) 02-03
(11) 26947
(22) 2020 12 14
(21) 29209
(73) LEWARTOWICZ ZBIGNIEW, Lublin (PL)
(72) KAMIŃSKI MIECZYSŁAW, PIETRAS KRZYSZTOF, ZUBRZYCKI
JAROSŁAW, LEWARTOWICZ ZBIGNIEW
(54) Hełm ochronny
(55)

(51) 09-03
(11) 26948
(22) 2021 01 08
(21) 29271
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TABIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock (PL)
(72) CHOLEWIŃSKI MICHAŁ

Nr 11/2021

(54) Opakowanie makaronu
(55)

(51) 09-03
(11) 26949
(22) 2021 01 08
(21) 29272
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TABIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock (PL)
(72) CHOLEWIŃSKI MICHAŁ
(54) Opakowanie makaronu
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

32-00
(11) 26950
(22) 2021 04 27
(21) 29688
ZIELEŹNICKI PATRYK STRETCH CONCEPT, Głosków (PL)
JABŁOŃSKI ROBERT
Wzory graficzne

(51) 06-04
(11) 26951
(22) 2021 04 23
(73) PIKUL RAFAŁ PINUM, Brodziaki (PL)
(72) PIKUL RAFAŁ

(21) 29662

Nr 11/2021
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(51) 15-04
(11) 26956
(22) 2021 02 04
(21) 29343
(73) MINE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilków (PL)
(72) KOGUT ŁUKASZ, TOKARCZYK JACEK, HNAT WITOLD, ŁAWICKI
PIOTR, SARECKI ŁUKASZ, OSTAPÓW LESŁAW, MAKUCHOWSKI
RYSZARD, RAK ROBERT
(54) Samojezdna maszyna górnicza z głowicą frezującą
(55)

(54) Szafa
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-04
(11) 26952
(22) 2021 04 23
PIKUL RAFAŁ PINUM, Brodziaki (PL)
PIKUL RAFAŁ
Szafa
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(21) 29664

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-03
(11) 26953
(22) 2021 03 31
Pikul Rafał Pinum Rafał Pikul, Brodziaki (PL)
PIKUL RAFAŁ
Biurka

(21) 29591

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-03
(11) 26954
(22) 2021 04 19
PIKUL RAFAŁ PINUM, Brodziaki (PL)
PIKUL RAFAŁ
Biurko

(21) 29634

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

11-02
(11) 26955
(22) 2020 10 19
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty (PL)
SZEMIK IRENEUSZ
Miska cmentarna

(21) 29054

(51) 26-01
(11) 26957
(22) 2020 12 18
(21) 29233
(73) GLOSS B-INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poniec (PL)
(72) BUSZ ŁUKASZ
(54) Znicze nagrobkowe
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

21-01
(11) 26958
(22) 2020 10 09
NADOLNA URSZULA, Legnica (PL)
NADOLNA URSZULA
Maskotka

(21) 29065

(51) 14-03
(11) 26959
(22) 2020 12 03
(21) 29191
(73) GOLDSTROM JACEK, SZURA WOJCIECH GOLDEX SPÓŁKA
CYWILNA, Wołczkowo (PL)
(72) SZURA WOJCIECH, GOLDSTROM JACEK
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(54) Antena kierunkowa
(55)

(51) 14-03
(11) 26960
(22) 2020 12 02
(21) 29192
(73) GOLDSTROM JACEK, SZURA WOJCIECH GOLDEX SPÓŁKA
CYWILNA, Wołczkowo (PL)
(72) SZURA WOJCIECH, GOLDSTROM JACEK
(54) Antena kierunkowa szerokopasmowa
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

Nr 11/2021

(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26965
(22) 2021 02 08
(21) 29354
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

32-00
(11) 26961
(22) 2021 01 18
(21) 29291
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
RUSIN MARIUSZ
Wzór graficzny

32-00
(11) 26962
(22) 2021 01 18
(21) 29292
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
RUSIN MARIUSZ
Wzór graficzny

(51) 09-03
(11) 26963
(22) 2021 02 08
(21) 29350
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26964
(22) 2021 02 08
(21) 29351
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD

(51) 09-03
(11) 26966
(22) 2021 02 08
(21) 29357
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26967
(22) 2021 02 08
(21) 29358
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

Nr 11/2021
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(51) 09-03
(11) 26968
(22) 2021 02 08
(21) 29359
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26969
(22) 2021 02 08
(21) 29360
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26970
(22) 2021 02 08
(21) 29361
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26971
(22) 2021 02 08
(21) 29364
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)
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(51) 09-03
(11) 26972
(22) 2021 02 08
(21) 29365
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26973
(22) 2021 02 08
(21) 29366
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26974
(22) 2021 02 08
(21) 29368
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26975
(22) 2021 02 08
(21) 29369
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

34
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(51) 09-03
(11) 26976
(22) 2021 02 08
(21) 29370
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26977
(22) 2021 02 08
(21) 29371
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

Nr 11/2021

(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 09-03
(11) 26980
(22) 2021 02 08
(21) 29374
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 25-02
(11) 26981
(22) 2021 02 03
(21) 29333
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów (PL)
(72) WĄTOR KATARZYNA
(54) Drzwi
(55)

(51) 09-03
(11) 26978
(22) 2021 02 08
(21) 29372
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55)
(51) 25-02
(11) 26982
(22) 2021 02 02
(21) 29328
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów (PL)
(72) WĄTOR KATARZYNA
(54) Drzwi
(55)

(51) 09-03
(11) 26979
(22) 2021 02 08
(21) 29373
(73) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD

(51) 25-02
(11) 26983
(22) 2021 02 02
(21) 29329
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów (PL)

Nr 11/2021
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(51) 26-01
(11) 26988
(22) 2021 02 11
(21) 29379
(73) ZNICZPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Korczyna (PL)
(72) DZIEKAN GRZEGORZ
(54) Znicz nagrobkowy
(55)

(72) WĄTOR KATARZYNA
(54) Drzwi
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

19-06
(11) 26984
(22) 2021 02 01
OLESZYŃSKA KATARZYNA, Poznań (PL)
OLESZYŃSKA KATARZYNA
Paletka malarska

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

19-06
(11) 26985
(22) 2021 02 01
OLESZYŃSKA KATARZYNA, Poznań (PL)
OLESZYŃSKA KATARZYNA
Paletka malarska

(21) 29335

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

19-06
(11) 26986
(22) 2021 02 01
OLESZYŃSKA KATARZYNA, Poznań (PL)
OLESZYŃSKA KATARZYNA
Paletka malarska

(21) 29336

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-03
(11) 26987
(22) 2021 04 01
PIKUL RAFAŁ PINUM, Brodziaki (PL)
PIKUL RAFAŁ
Stoły biurowe
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(21) 29334

(21) 29595

(51) 18-03
(11) 26989
(22) 2021 01 20
(21) 29298
(73) KAŹMIERCZAK-KAPUŚCIŃSKA PATRYCJA KANCELARIA
ADWOKACKA, Łódź (PL);
WOJDAL TOMASZ KANCELARIA PRAWNA, Łódź (PL);
KRS KANCELARIA PATRYCJA KAŹMIERCZAK I TOMASZ WOJDAL
SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH, Łódź (PL)
(72) KLIMCZEWSKA DOROTA
(54) Czcionka (font)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

07-02
(11) 26990
(22) 2021 02 21
WYSOCKI RYSZARD, Jarosław (PL)
WYSOCKI RYSZARD
Frytkownica

(21) 29400
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

23-03
(11) 26991
(22) 2021 02 17
DYBIKOWSKI ROMAN, Białystok (PL)
DYBIKOWSKI ROMAN
Biokominek

(21) 29392

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

32-00
(11) 26992
(22) 2021 01 26
PARKITNY-ADAMIECKI SEBASTIAN, Gdynia (PL)
ŁAWNICKI MIKOŁAJ
Znak graficzny

(21) 29313

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa z
rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(11) 15763
(11) 15764
(11) 15837
(11) 15887
(11) 15888
(11) 15905
(11) 15930
(11) 15966
(11) 16011
(11) 16038
(11) 16043
(11) 16147
(11) 16435
(11) 16488
(11) 16830
(11) 17108

2019 12 04
2019 12 04
2019 12 07
2019 12 01
2019 12 07
2019 12 18
2019 12 21
2019 12 28
2019 12 22
2019 12 10
2019 12 23
2019 12 23
2019 12 21
2019 12 22
2019 12 14
2019 12 14

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.

(11) 21539
(11) 21542
(11) 21545
(11) 21546
(11) 21548
(11) 21562
(11) 21563
(11) 21565
(11) 21588
(11) 21595
(11) 21596
(11) 21601
(11) 21602
(11) 21603
(11) 21604
(11) 21607
(11) 21608
(11) 21609
(11) 21610
(11) 21611
(11) 21612
(11) 21613
(11) 21614
(11) 21615
(11) 21616
(11) 21617
(11) 21618
(11) 21619
(11) 21628
(11) 21630
(11) 21631
(11) 21632
(11) 21670
(11) 21671
(11) 21672
(11) 21675
(11) 21689
(11) 21690
(11) 21693
(11) 21694
(11) 21695
(11) 21704
(11) 21705
(11) 21706
(11) 21707
(11) 21708
(11) 21709
(11) 21710
(11) 21747
(11) 21813
(11) 21814
(11) 21815
(11) 21836
(11) 21922
(11) 21934
(11) 21940
(11) 22014
(11) 22040
(11) 22048
(11) 22049
(11) 22050
(11) 22052

2019 12 01
2019 12 18
2019 12 18
2019 12 22
2019 12 22
2019 12 05
2019 12 05
2019 12 05
2019 12 04
2019 12 12
2019 12 15
2019 12 05
2019 12 16
2019 12 22
2019 12 22
2019 12 19
2019 12 23
2019 12 29
2019 12 30
2019 12 23
2019 12 24
2019 12 27
2019 12 27
2019 12 27
2019 12 27
2019 12 27
2019 12 27
2019 12 27
2019 12 31
2019 12 31
2019 12 31
2019 12 31
2019 12 01
2019 12 01
2019 12 01
2019 12 23
2019 12 12
2019 12 08
2019 12 22
2019 12 30
2019 12 30
2019 12 23
2019 12 23
2019 12 24
2019 12 24
2019 12 31
2019 12 31
2019 12 31
2019 12 05
2019 12 31
2019 12 31
2019 12 31
2019 12 22
2019 12 31
2019 12 18
2019 12 21
2019 12 18
2019 12 04
2019 12 21
2019 12 21
2019 12 21
2019 12 21

Nr 11/2021
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.

Nr xx/20xx
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

(111) –
(141) –
(151) –
(180) –
(210) –
(220) –
(441) –
(510) –
(511) –
(531) –
(540) –
(591) –
(552) –
(553) –
(554) –
(555) –
(556) –
(558) –
(559) –
(571) –
(551) –
		
(581) –
(732) –

numer prawa ochronnego lub rejestracji międzynarodowej
data wygaśnięcia prawa ochronnego z dowolnego powodu przewidzianego prawem
data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla znaków krajowych lub data rejestracji międzynarodowej
oczekiwana data wygaśnięcia prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K – jest to data, od której liczy się okres ochrony na terytorium
Polski)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
wykaz towarów
klasy towarowe
symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
określenie znaku towarowego
wskazanie kolorów
znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
znak ruchomy lub znak multimedialny
znak przestrzenny
znak holograficzny
znak dźwiękowy
znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
znak inny
opis znaku
wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
wspólnego znaku towarowego albo znaku towarowego gwarancyjnego
data notyfikacji
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju

PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 337 101 do nr 337 600)

(111) 337101
(220) 2019 08 05
(210) 503135
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) NADRYST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nokto
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
obsługa gości na imprezach rozrywkowych, 43 usługi restauracyjne,
usługi barowe, puby, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringu, usługi cateringu podczas imprez,
kontraktowe usługi w zakresie żywności, organizowanie posiłków
w hotelach, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie
jedzenia i napojów, dekorowanie żywności, usługi w zakresie bankietów, przyjęć okazjonalnych, obsługa przyjęć okazjonalnych, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy,
informacja o usługach restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, usługi doradców w zakresie win, usługi doradcze w dziedzinie cateringu obejmującego żywność i napoje.

(111) 337102
(220) 2019 08 23
(210) 503749
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) NADRYST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tago restaurant
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
obsługa gości na imprezach rozrywkowych, 43 usługi restauracyjne,
usługi barowe, puby, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringu, usługi cateringu podczas imprez,
kontraktowe usługi w zakresie żywności, organizowanie posiłków
w hotelach, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie
jedzenia i napojów, dekorowanie żywności, usługi w zakresie bankietów, przyjęć okazjonalnych, obsługa przyjęć okazjonalnych, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy,
informacja o usługach restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, usługi doradców w zakresie win, usługi doradcze w dziedzinie cateringu obejmującego żywność i napoje.
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(111) 337103
(220) 2019 09 27
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 01
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BactiLacti baby
(540)
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(210) 504920

(591) różowy, niebieski, biały, granatowy
(531) 29.01.14, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 25.03.05
(510), (511) 3 środki przeciw potowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne,
antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła,
sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych
włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna,
zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty
do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle
perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe,
mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy
do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki
lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów
medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy
mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia,
środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych,
pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające, mydła dezynfekujące.
(111) 337104
(220) 2019 12 11
(210) 507964
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) SYMBIOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NEPRET
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do ogrodnictwa,
rolnictwa, leśnictwa, komposty, nawozy.
(111) 337105
(220) 2019 12 30
(210) 508530
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 03
(732) SYMBIOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)

Nr 11/2021

(540) (znak słowny)
(540) CALIOGO
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do ogrodnictwa,
rolnictwa, leśnictwa, komposty, nawozy.
(111) 337106
(220) 2020 01 04
(210) 508719
(151) 2020 10 14
(441) 2020 04 27
(732) VIGONEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielonki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGONEZ MUSIC
(540)

(591) biały, czarny, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji: imprez muzycznych,
artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, festiwali, wszelkich form publicznych występów i prezentacji
o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub szkoleniowym, organizacji pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, wykonywanie koncertów rozrywkowych, produkcja filmów i widowisk, impresariat muzyczny, usługi w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu, usługi w zakresie organizowania, nagrywania, montażu i rozpowszechniania
audycji radiowych i telewizyjnych, usługi wydawnicze, usługi obejmujące prowadzenie agencji artystycznej, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, usługi edukacyjne, organizowanie koncertów
i tras koncertowych, usługi w zakresie organizacji i obsługi dyskotek, komponowanie utworów muzycznych oraz tworzenie tekstów
piosenek, produkcja teledysków, prowadzenie studia nagrań, doradztwo muzyczne, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub
kształcenia artystów muzyków, fotoreportaże, tworzenie choreografii, publikacje książek i tekstów o tematyce muzycznej, publikacje
elektroniczne materiałów dotyczących tematyki muzycznej, tworzenie scenariuszy, oprawa muzyczna w przedstawieniach teatralnych
i widowiskowo-kabaretowych, informacja o imprezach artystycznych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie balów, imprez okolicznościowych, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo i DVD,
wypożyczanie instrumentów muzycznych.
(111) 337107
(220) 2020 01 08
(210) 508782
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) ZAKŁADY PAPIERNICZE DELFIN B. WALENIA I SPÓŁKA,
SPÓŁKA JAWNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DELFIN
(540)

(531) 03.09.04, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 segregatory na luźne kartki, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], okładki, obwoluty
[artykuły papiernicze], kalka kopiująca, papier przebitkowy, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], etykiety z papieru lub kartonu, papier do zawijania, pudełka z papieru lub kartonu, papier parafinowany, papier pergaminowy, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, etykiety [owijki] na butelki
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z papieru lub kartonu, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, 18 teczki konferencyjne.

(111) 337108
(220) 2020 02 03
(210) 509746
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732) PROFIS OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Klembów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) QURATIVA
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji włosów, w tym: balsamy, maski, fluidy, kremy, żele, pasty, odżywki, płukanki, pianki, lotiony, woski, brylantyny, oliwki i jedwabie, gumy i kleje do włosów, rozjaśniacze i nabłyszczacze do włosów, szampony, farby i lakiery do włosów,
w tym szampony, farby i lakiery koloryzujące, płyny do trwałej ondulacji, utrwalacze do trwałej ondulacji, woda utleniona w kremie.
(111) 337109
(220) 2020 06 09
(210) 514551
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 03
(732) ROSIAK HANNA AGENCJA REKLAMOWA R3, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TUPTUŚ
(510), (511) 41 przedszkola, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 43 żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych.
(111) 337110
(220) 2020 06 03
(210) 514552
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 31
(732) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GIGANT
(510), (511) 35 promocja [reklama] technologii, promocja [reklama]
urządzeń, promocja [reklama] technologii i urządzeń będących wynikami badań naukowych i technicznych prowadzonych w zakresie
działalności instytutu naukowego, promocja [reklama] wyników badań naukowych i technicznych prowadzonych w zakresie działalności instytutu naukowego, promocja [reklama] działalności instytutu
naukowego, promocja [reklama] wytworów działalności instytutu
naukowego, 42 badania dotyczące technologii, ekspertyzy w zakresie
technologii, doradztwo eksperckie dotyczące technologii, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, usługi konsultacyjne w zakresie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii, doradztwo
w zakresie technologii filtracji, badania w dziedzinie technologii pomiarowych, badania dotyczące technologii budowy maszyn, badania
w dziedzinie technologii informacyjnej, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania półprzewodników, usługi inżynieryjne dotyczące technologii
przetwarzania danych, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
energetycznej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii środowiskowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej,
usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii komunikacyjnej, oceny
w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynierów, badania
w dziedzinie technologii prowadzone przez inżynierów, oszacowania
w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynierów, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich,
badania hydrologiczne, badania technologiczne, badania geologiczne, badania techniczne, badania środowiska, badania meteorologiczne, badania biologiczne, badania bakteriologiczne, badania biochemiczne, badania chemiczne, badania naukowe, badania inżynieryjne,
badania materiałowe, prowadzenie badań [naukowych], opracowywanie badań technicznych, prowadzenie badań [technicznych], prowadzenie badań naukowych, technologiczne badania projektowe,
badanie jakości produktów, badania dotyczące projektowania, badania nad oprzyrządowaniem, badania chemiczno-technologiczne,
badania dotyczące budynków, badania projektów inżynieryjnych, badania dotyczące nauki, badania w dziedzinie mechaniki, badania dotyczące maszyn budowlanych, oceny i badania geologiczne, badania
naukowe dotyczące ekologii, badania diagnostyczne smarów przemysłowych, badania w dziedzinie techniki, badania dotyczące ochrony
środowiska, pomiary, badania i eksploracja, badania nad procesami
przemysłowymi, badania naukowe i przemysłowe, pomiary lub badania geologiczne, badania dotyczące maszyn przemysłowych, badania
w zakresie metali, badania dotyczące zasobów mineralnych, badania
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przemysłowe obiektów technicznych, badania naukowe wspomagane
komputerowo, badania i analizy naukowe, badania w dziedzinie ekologii, badania w dziedzinie budownictwa, usługi w zakresie badań geofizycznych, sporządzanie raportów dotyczących badań technicznych,
udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, usługi w zakresie badań technicznych, przygotowywanie badań dotyczących analizy
projektu, usługi w zakresie badań przemysłowych, usługi doradcze
dotyczące badań naukowych, usługi w zakresie badań naukowych,
sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, usługi konsultacyjne dotyczące badań technologicznych, przygotowywanie
raportów dotyczących badań technologicznych, doradztwo w zakresie badań przemysłowych, doradztwo w zakresie badań naukowych,
badania geofizyczne dla przemysłu gazowniczego, pobieranie próbek do badania skażenia, badania z zakresu analizowania odpadów,
badania geofizyczne dla przemysłu naftowego, badania geofizyczne
dla przemysłu górniczego, badania w zakresie nowych produktów,
pobieranie próbek do badania zanieczyszczenia, badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej, badania i opracowywanie projektów
technicznych, badania w zakresie maszyn produkcyjnych, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi technologiczne
i dotyczące ich badania, badania i rozwój w zakresie nauki, badania
technologiczne związane z przemysłem budowlanym, teledetekcja
lotnicza związana z badaniami naukowymi, teledetekcja lotnicza związana z badaniami środowiska, udzielanie informacji związanych z badaniami technologicznymi, usługi naukowe i badania w tym zakresie,
usługi w zakresie badania składników przepływającego powietrza,
badania w dziedzinie nauki prowadzone przez inżynierów, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami naukowymi, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami środowiska, usługi w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, badania geofizyczne dla
przemysłu naftowego, gazowego i górnictwa, udzielanie informacji
na temat usług analiz i badań przemysłowych, usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze inżynierii, usługi doradcze związane
z badaniami w dziedzinie ochrony środowiska, udzielanie informacji
online na temat usług analiz i badań przemysłowych, usługi w zakresie badań środowiskowych w celu wykrywania zanieczyszczeń wody,
prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, dostarczanie
informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej
online z możliwością wyszukiwania, udzielanie informacji związanych
z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących
wykorzystywania naturalnych źródeł energii, monitoring środowiskowy obszarów składowania odpadów, monitoring środowiskowy terenów utylizacji odpadów, przygotowywanie map cyfrowych, usługi
projektowania map, usługi gromadzenia danych związanych z jakością
powietrza, usługi analizy biochemicznej przepływu powietrza, usługi
akustycznego pomiaru przepływu powietrza, usługi pomiaru przepływu powietrza, udostępnianie danych technologicznych na temat
innowacji mających na uwadze ochronę środowiska, sporządzanie raportów technologicznych, usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, doradztwo
w zakresie projektów technologicznych, usługi w zakresie udzielania
informacji technologicznych, udostępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub internetu, 45 licencjonowanie technologii, licencjonowanie wytworów
działalności instytutu naukowego.

(111) 337111
(220) 2020 06 09
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 03
(732) PIETRUSZKA MICHAŁ KACPER, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUEWOM
(540)

(210) 514561

(591) niebieski
(531) 26.15.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 42 monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania,
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oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS],
powielanie programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie
komputerów, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych,
projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
wizytówek, przechowywanie danych elektronicznych, stwierdzanie
autentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe],
świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy
użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online,
testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatycznej, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform
komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, analiza pisma ręcznego [grafologia], analiza systemów komputerowych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania naukowe, chmura obliczeniowa, digitalizacja
dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania witryn internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, elektroniczne monitorowanie aktywności
związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych
i danych, inna niż konwersja fizyczna, medyczne badania naukowe,
miernictwo [pomiary], monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi graficzne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych,
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie
identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(111) 337112
(220) 2020 06 09
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) SZMIDT MARCIN SEPI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARODZIEJ.
(540)

(210) 514563
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(111) 337114
(220) 2020 06 09
(210) 514571
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 03
(732) WSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zgierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dezzimed
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne do celów medycznych.
(111) 337115
(220) 2020 06 09
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 31
(732) JACH JAKUB EX-LAB, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOUSE OF CARS
(540)

(210) 514575

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.01.09
(510), (511) 38 udostępnianie stron i portali internetowych w zakresie rezerwacji usług motoryzacyjnych, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń w zakresie branży motoryzacyjnej, zapewnianie dostępu do baz danych zwierających informacje dotyczące
usług z zakresu branży motoryzacyjnej, 39 informacja o transporcie,
autach, usługach stacji kontroli pojazdów, automyjni, warsztatów
naprawczych i wulkanizacyjnych, rezerwacja transportu oraz usług
stacji kontroli pojazdów, automyjni, warsztatów naprawczych i wulkanizacyjnych.
(111) 337116
(220) 2020 06 09
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) BROWARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSPIERAJ POLSKIE 5 90123456
(540)

(210) 514577

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bluzy, podkoszulki, t-shirty, koszule, czapeczki z daszkiem.
(111) 337113
(220) 2020 06 09
(210) 514569
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 03
(732) WSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zgierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dezzi
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 płyny dezynfekujące [inne niż mydło].

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 01.17.11, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(111) 337117
(220) 2020 06 09
(210) 514578
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(111) 337120
(220) 2020 06 09
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) WACHOWIAK ELŻBIETA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elevent EVENTS
(540)

(540) TZMO drive to ZERO WASTE
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 05.03.11, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 recykling, recykling odpadów, recykling chemikaliów,
recykling tworzyw sztucznych, usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling], udzielania informacji związanych z recyklingiem odpadów, doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, 42 usługi
monitoringu środowiska naturalnego, badania dotyczące ochrony
środowiska, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, gromadzenie informacji dotyczących środowiska naturalnego, usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego.
(111) 337118
(220) 2020 06 09
(210) 514582
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 20
(732) Mattel, Inc., El Segundo (US)
(540) (znak słowny)
(540) SPADAJĄCE MAŁPKI
(510), (511) 28 gry i zabawki, urządzenia do gier video, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe.
(111) 337119
(220) 2020 06 09
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) JOYFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOYFOOD
(540)

(210) 514583

(591) granatowy, żółty
(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 potrawy gotowe, gotowe dania z mięsa, gotowe dania
warzywne, gotowe dania z ryb, gotowe posiłki składające się głównie
z owoców morza, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, gotowe produkty z warzyw, gulasze, konserwy, marynaty,
produkty serowarskie, sałatki gotowe, zupy gotowe, produkty spożywcze na bazie mleka, napoje na bazie mleka, proszki i mieszanki
mleczne w proszku do sporządzania koktajli mlecznych, pasty owocowe i warzywne, przekąski na bazie owoców, warzyw i orzechów,
przekąski na bazie soi, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych, 30 dania gotowe i wytrawne
przekąski, gotowe dania z ryżu, gotowe dania z makaronu, gotowe
dania z dodatkiem kasz, gotowe dania z dodatkiem sosów, gotowe
desery, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, batonik energetyczny
na bazie zbóż, gotowe do spożycia puddingi, gotowe pizze, kanapki,
batony oblane czekoladą zastępujące posiłki, preparaty i produkty zbożowe, muesli, batony zbożowe, wypieki, wyroby cukiernicze
i desery, kawa, herbata, kakao, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej w zakresie żywności i napojów, zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi oraz internetowymi, udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub
napojów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, kampanie marketingowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, zarządzanie reklamą, usługi programów lojalnościowych,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej.

41
(210) 514587

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 programy imprez, 28 śmieszne gadżety na imprezy,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, organizacja i przeprowadzanie imprez
reklamowych, marketing imprez i wydarzeń, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła zarejestrowanego
i przeznaczonego na sprzedaż, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych,
37 instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi handlowe, 41
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, kongresy (organizowanie i prowadzenie-), organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
konferencji i 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, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, udostępnianie informacji na temat kongresów,
organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie
imprez sportowych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych,
42 usługi projektowania, usługi w zakresie projektowania, 43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania
tymczasowego, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
dostarczania żywności i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi
i wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystaw.
(111) 337121
(220) 2020 06 09
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) STOWARZYSZENIE MANKO, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stylowi Seniorzy
(540)

(210) 514588

(591) czerwony, szary, ciemnoszary
(531) 02.01.01, 02.03.01, 10.05.15, 09.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane, jednorazowe produkty papierowe, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, druki, 21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte
w tej klasie, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
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reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, tłumaczenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia językowe, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.

(111) 337122
(220) 2020 06 09
(210) 514594
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) PŁUCIENNIK KRZYSZTOF, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PŁUCIENNIK
(510), (511) 20 meble, meblościanki, meble skórzane, meble tapicerowane, ławy, kredensy, kontuary, meble domowe, meble metalowe,
meble łączone, zagłówki, meble komputerowe, meble łazienkowe,
konsole, szafki, meble sypialne, meble drewniane, pufy, szafy, meble biurowe, meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, półki, komody,
meble kuchenne, narożniki, barki, meble sklepowe, meble ogrodowe, zewnętrzne meble, stoły, regały, meble wypoczynkowe, meble
gięte, gabloty, toaletki, elementy meblowe, taborety ruchome, meble do siedzenia, półki wiszące, kombinowane meble modułowe,
modułowe meble łazienkowe, meble do salonu, meble zawierające
łóżka, meble do przechowywania, biurka modułowe, segmenty mebli ściennych, meble do oranżerii, zestawy mebli kuchennych, meble
dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do wnętrz, meble ogrodowe
drewniane, wysokie stołki, meble do przebieralni, modułowe układy półek, komplety mebli do salonu, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble do eksponowania towarów,
moduły do przechowywania, meble do sal koncertowych, szafki
do komputerów [meble], meble do użytku przemysłowego, meble
do pokojów dziecinnych, meble w stylu antycznym, szafki na materiały biurowe, meble na miarę (do zabudowy), meble do użytku
w audytoriach, meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble
przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu
się, łóżka, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe, konstrukcje drewniane łóżka, ławki, ławki metalowe, ruchome ławki, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z meblami.
(111) 337123
(220) 2020 06 10
(210) 514596
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) JASIŃSKA ZOFIA, Raszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RZĘSOPEDIA
(510), (511) 9 e-booki, książki audio, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje w formie elektronicznej do pobrania, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, książki w formacie cyfrowym
do pobierania z Internetu, książki elektroniczne do pobrania, 16
książki, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały
szkoleniowe, drukowane materiały w zakresie kursów korespondencyjnych, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje
encyklopedyczne, 41 nauczanie i szkolenia.
(111) 337124
(220) 2020 06 04
(210) 514412
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
IZABELLA ŻYGLICKA I WSPÓLNICY, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻYGLICKA I WSPÓLNICY
(540)

(591) biały, fioletowy, czarny
(531) 09.01.07, 09.01.10, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne.

Nr 11/2021

(111) 337125
(220) 2020 06 04
(210) 514413
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 10
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PULOXIDE
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych na bazie aktywnego tlenu, utleniacze na bazie aktywnego tlenu, wybielacze do celów przemysłowych na bazie aktywnego tlenu, nadtlenek wodoru, 3 środki czyszczące i toaletowe na bazie
aktywnego tlenu przeznaczone do użytku domowego, środki na bazie aktywnego tlenu wybielające, stosowane w praniu, sanitarne,
przeznaczone do czyszczenia, środki na bazie aktywnego tlenu przeznaczone do celów kosmetycznych, środki na bazie aktywnego tlenu przeznaczone do pielęgnacji włosów i czyszczenia zębów, protez
zębowych, preparaty do udrażniania rur na bazie aktywnego tlenu,
5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne na bazie aktywnego tlenu, preparaty chemiczne do celów medycznych na bazie aktywnego tlenu, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające
i dezynfekujące, materiały dentystyczne na bazie aktywnego tlenu,
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
preparaty chemiczne do zwalczania pleśni na bazie aktywnego tlenu, 35 sprzedaż detaliczna środków na bazie aktywnego tlenu do celów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż preparatów, środków chemicznych
do użytku przemysłowego i domowego na bazie aktywnego tlenu,
usługi marketingowe, publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam,
w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
promocyjnych, promocja sprzedaży produktów, preparatów, środków chemicznych w celach handlowych, organizacja wystaw, targów
w celach handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa
z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
(111) 337126
(220) 2020 06 04
(210) 514414
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 10
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PULOXIDE HOME
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych na bazie aktywnego tlenu, utleniacze na bazie aktywnego tlenu, wybielacze do celów przemysłowych na bazie aktywnego tlenu, nadtlenek wodoru, 3 środki czyszczące i toaletowe na bazie
aktywnego tlenu przeznaczone do użytku domowego, środki na bazie aktywnego tlenu wybielające, stosowane w praniu, sanitarne,
przeznaczone do czyszczenia, środki na bazie aktywnego tlenu przeznaczone do celów kosmetycznych, środki na bazie aktywnego tlenu przeznaczone do pielęgnacji włosów i czyszczenia zębów, protez
zębowych, preparaty do udrażniania rur na bazie aktywnego tlenu,
5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne na bazie aktywnego tlenu, preparaty chemiczne do celów medycznych na bazie aktywnego tlenu, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające
i dezynfekujące, materiały dentystyczne na bazie aktywnego tlenu,
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
preparaty chemiczne do zwalczania pleśni na bazie aktywnego tlenu, 35 sprzedaż detaliczna środków na bazie aktywnego tlenu do celów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż preparatów, środków chemicznych
do użytku przemysłowego i domowego na bazie aktywnego tlenu,
usługi marketingowe, publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam,
w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
promocyjnych, promocja sprzedaży produktów, preparatów, środków chemicznych w celach handlowych, organizacja wystaw, targów
w celach handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa
z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
(111) 337127
(151) 2020 11 24

(220) 2020 06 04
(441) 2020 08 10

(210) 514416

Nr 11/2021
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(732) JUDA SŁAWOMIR SUPERMOTO, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TG TAXI
(540)

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 07.01.14, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi taksówek, usługi taksówkarskie, transport
podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksówkowego,
transport taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, transport żywności, dostawa żywności.
(111) 337128
(220) 2020 06 04
(210) 514419
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) POLSKA AGENCJA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #FakeHunter
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 17.05.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, public relations, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 agencje informacyjne, 41 usługi reporterskie, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich.
(111) 337129
(220) 2020 06 04
(210) 514420
(151) 2020 11 27
(441) 2020 08 10
(732) ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATM GRUPA
(540)

(591) czarny, zielony, czerwony, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06
(510), (511) 16 kartki pocztowe, przybory do pisania, notesy, artykuły
biurowe, fotografie, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, parasolki, 21 naczynia, wyroby
ze szkła, porcelana fajansu, przybory toaletowe, 25 ubrania, obuwie,
nakrycia głowy, podkoszulki, 28 gry i zabawki, ozdoby choinkowe,
gry planszowe, karty do gry, artykuły sportowe, 35 badania opinii
publicznej, badania rynku, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy, reklamy prasowe,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, 38 agencje informacyjne (wiadomości), emisja radiowa, emisja telewizyjna, radiofonia, transmisja
programów radiowych, telewizja kablowa, transmisja programów
telewizyjnych, 41 usługi wydawnicze, produkcja filmów, programów
radiowych i telewizyjnych, organizowanie i produkcja widowisk, produkcja widowisk, prowadzenie studiów filmowych, edukacja, obsłu-
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ga gier w systemie online, organizowanie konkursów [edukacyjnych
lub rozrywkowych], montaż programów radiowych i telewizyjnych,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, produkcja filmów na taśmach
wideo, radiowe programy rozrywkowe, usługi studia filmowego,
usługi w studiu nagrań, montaż taśm wideo, wypożyczanie taśm
wideo, wypożyczanie filmów do kin, wypożyczanie filmów kinematograficznych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi edukacyjne-wyższe uczelnie, 45 zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 337130
(220) 2020 06 04
(151) 2020 11 23
(441) 2020 07 27
(732) NAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cloud Mail
(540)

(210) 514423

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 01.15.11, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, oprogramowanie do zabezpieczania poczty elektronicznej, oprogramowanie do planowania, serwery poczty elektronicznej, 38 usługi poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości,
wynajem skrzynek poczty elektronicznej, 42 administracja serwerami pocztowymi, elektroniczne przechowywanie archiwizowanych
wiadomości e-mail, elektroniczne przechowywanie dokumentów
i zarchiwizowanych wiadomości e-mail.
(111) 337131
(220) 2020 06 05
(210) 514435
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HORECA PREMIUM JNT GROUP
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane, cydry, napoje alkoholowe musujące, nalewki, koktajle,
aperitify, wódki, brandy, napoje alkoholowe destylowane, wyroby
spirytusowe, 35 reklama, usługi reklamowe i promocyjne, promowanie towarów i usług za pośrednictwem rozrywki on-line i poprzez
udostępnianie treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu
i innych sieci komunikacji, badanie rynku i sondaże opinii, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
zarządzanie i administrowanie działalności handlowej, pomoc
w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością handlową, budowanie
sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, piwa,
butelek i pojemników ze szkła i tworzyw sztucznych na artykuły spożywcze, kieliszków, szklanek i kufli, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni lub w sklepie bądź z katalogu
względnie za pośrednictwem systemu telezakupów albo na stronie
internetowej wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja produktów
do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, rozprowadzanie próbek dla celów
reklamowych, 41 organizacja konferencji, kongresów, warsztatów,
szkoleń, forów edukacyjnych, działalność edukacyjna i informacyjna
oraz informacja o edukacji dla przedsiębiorców, mediów oraz konsumentów, w tym w zakresie promowania odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, opracowywanie i publikowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe).
(111) 337132
(220) 2020 06 05
(210) 514437
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) HoReCa Premium
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 24.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane, cydry, napoje alkoholowe musujące, nalewki, koktajle,
aperitify, wódki, brandy, napoje alkoholowe destylowane, wyroby
spirytusowe, 35 reklama, usługi reklamowe i promocyjne, promowanie towarów i usług za pośrednictwem rozrywki online i poprzez
udostępnianie treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu
i innych sieci komunikacji, badanie rynku i sondaże opinii, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
zarządzanie i administrowanie działalności handlowej, pomoc
w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością handlową, budowanie
sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, piwa,
butelek i pojemników ze szkła i tworzyw sztucznych na artykuły spożywcze, kieliszków, szklanek i kufli, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni lub w sklepie bądź z katalogu
względnie za pośrednictwem systemu telezakupów albo na stronie
internetowej wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja produktów
do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, rozprowadzanie próbek dla celów
reklamowych, 41 organizacja konferencji, kongresów, warsztatów,
szkoleń, forów edukacyjnych, działalność edukacyjna i informacyjna
oraz informacja o edukacji dla przedsiębiorców, mediów oraz konsumentów, w tym w zakresie promowania odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, opracowywanie i publikowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe).
(111) 337133
(220) 2020 06 05
(210) 514438
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) KOWALEWSKI MARCIN SYNERGIZER, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mobius
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 24.17.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], użytkowe programy komputerowe do pobrania, programy sterujące komputerowe, nagrane,
oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, oprogramowanie do gier do użytku z komputerami, interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, oprogramowanie do gier elektronicznych
do telefonów komórkowych, oprogramowanie do gier elektronicznych do ręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie
do gier elektronicznych, przeznaczone do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych,
oprogramowanie do gier komputerowych do użycia w grach interaktywnych online, oprogramowanie do gier wideo, oprogramowanie
do rozwoju gier, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier elektronicznych, oprogramowanie gier interaktywnych, oprogramowa-
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nie gier komputerowych rozrywkowych, oprogramowanie gier komputerowych do użytku na telefonach komórkowych, oprogramowanie
gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie gier komputerowych, nagrane, oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe gier
wideo, oprogramowanie rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier
komputerowych, do pobrania, oprogramowanie rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier wideo, do pobrania, programy do gier
komputerowych [oprogramowanie], programy do gier komputerowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], programy do gier
komputerowych ładowalne za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], programy do gier wideo [oprogramowanie komputerowe],
programy gier komputerowych ładowalne z Internetu [oprogramowanie], programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem
Internetu [oprogramowanie], programy gier komputerowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], programy komputerowe do obsługi gier, programy komputerowe do obsługi pojazdów, programy
komputerowe do przetwarzania obrazów, programy komputerowe
do przetwarzania danych, programy komputerowe do projektowania
interfejsów użytkownika, programy komputerowe do przetwarzania
plików z muzyką cyfrową, programy komputerowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, programy komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu,
programy komputerowe do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów, programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, programy komputerowe do zarządzania projektami,
programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub
sieciami komputerowymi, programy komputerowe dotyczące spraw
finansowych, programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych
[LAN], interaktywne multimedialne programy komputerowe, komputerowe (programy-) nagrane, komputerowe programy operacyjne, komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, nagrane programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe
[programy], oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, programy i oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy komputerowe, programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, programy komputerowe do gier
wideo i gier komputerowych, programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, programy komputerowe do nagranych
gier, programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, programy komputerowe do zarządzania
sieciami, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe
przechowywane w formie cyfrowej, programy komputerowe [software] do gier wideo, programy komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu, programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line,
platformy oprogramowania komputerowego dla sieci społecznościowych, platformy oprogramowania do zarządzania współpracą,
platformy oprogramowania do współpracy [oprogramowanie], platformy oprogramowania umożliwiające użytkownikom zbieranie pieniędzy, platformy edytowania zespołowego w czasie rzeczywistym
[RTCE] [oprogramowanie], platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, platformy oprogramowania komputerowego, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania,
platformy do kontroli korekty [oprogramowanie], urządzenia do monitorowania, czujniki do monitorowania ruchów fizycznych, czujniki
do mierzenia prędkości, czujniki do określania położenia, czujniki
do określania prędkości, czujniki do przyrządów pomiarowych, liczniki kilometrów, liczniki przebiegu, urządzenia do nanoszenia czasu
i daty, urządzenia do rejestrowania czasu, elektroniczne prędkościomierze, elektroniczne rejestratory wyników, rejestratory danych, rejestratory graficzne, rejestratory wykresów, rejestratory przebytej
drogi [w milach] dla pojazdów, elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, elektroniczne przyrządy nawigacyjne, elektroniczne systemy nawigacyjne, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, analizatory
pracy silnika, analizatory obrazów, automatyczne wskaźniki wysokości, elektroniczne przyrządy sterujące, elektroniczne urządzenia
i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, elektroniczne urządzenia do lokalizacji obiektów, elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, elektroniczne urządzenia do inwigilacji
obiektów, elektroniczne wykrywacze obiektów, elektroniczne urządzenia i przyrządy do śledzenia, elektroniczny sprzęt do śledzenia
obiektów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, elektrycz-
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ne urządzenia do inwigilacji obiektów, elektryczne urządzenia
do monitoringu obiektów śledzonych, elektryczne urządzenia nawigacyjne, elektryczne wykrywacze obiektów, elektryczny sprzęt
do śledzenia obiektów, multimedialne systemy nawigacji GPS do pojazdów, nawigacja (urządzenia do-) dla pojazdów [komputery pokładowe], narzędzia do gromadzenia danych pokładowych, odbiorniki
do systemów globalnego pozycjonowania [GPS], pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania jazdy, pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania kierowania pojazdem, przenośne urządzenia nawigacyjne, przekaźniki do systemów
globalnego pozycjonowania [GPS], przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy nawigacyjne, satelitarne urządzenia do inwigilacji obiektów, satelitarne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, sprzęt komputerowy do kompilacji danych
pozycjonujących, sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych
lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do śledzenia zachowań kierowcy, sprzęt komputerowy do transmisji danych lokalizacyjnych,
sprzęt komputerowy do zbierania danych pozycjonujących, sterowniki do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, systemy do śledzenia
pojazdów, systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, systemy
nawigacji do pojazdów wyposażone w interaktywne wyświetlacze,
urządzenia do lokalizacji pojazdów, urządzenia do monitorowania
pracowników, urządzenia do określania pozycji, urządzenia do śledzenia pojazdów, elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy danych, dane zapisane elektronicznie, dane zapisane elektronicznie
z Internetu, komputerowe mapy cyfrowe, pliki multimedialne do pobrania, zapisane pliki danych, programy sterujące komputerowe, nagrane, urządzenia systemu GPS, 42 platformy do gier jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS] obejmująca
platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, platformy do projektowania graficznego jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], platformy
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS],
badania i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące
rozwijania systemów komputerowych, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo
komputerowe, doradztwo techniczne dotyczące obsługi komputerów, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem
oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane
z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych,
doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie projektowania, usługi projektowania, usługi naukowe i technologiczne, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, analiza systemów
komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń
bezpieczeństwa danych, projektowanie systemów komputerowych,
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja
fizyczna, powielanie programów komputerowych, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania.

(540) HoReCa Premium JNT GROUP
(540)

(111) 337134
(220) 2020 06 05
(210) 514440
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(591) niebieski, granatowy, jasnoniebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.23,
26.01.01, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele charytatywne i społeczne,
usługi związane z organizowaniem i inspirowaniem działalności

(591) czerwony, czarny
(531) 24.01.01, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane, cydry, napoje alkoholowe musujące, nalewki, koktajle,
aperitify, wódki, brandy, napoje alkoholowe destylowane, wyroby
spirytusowe, 35 reklama, usługi reklamowe i promocyjne, promowanie towarów i usług za pośrednictwem rozrywki online i poprzez
udostępnianie treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu
i innych sieci komunikacji, badanie rynku i sondaże opinii, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
zarządzanie i administrowanie działalności handlowej, pomoc
w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością handlową, budowanie
sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, piwa,
butelek i pojemników ze szkła i tworzyw sztucznych na artykuły spożywcze, kieliszków, szklanek i kufli, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni lub w sklepie bądź z katalogu
względnie za pośrednictwem systemu telezakupów albo na stronie
internetowej wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja produktów
do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, rozprowadzanie próbek dla celów
reklamowych, 41 organizacja konferencji, kongresów, warsztatów,
szkoleń, forów edukacyjnych, działalność edukacyjna i informacyjna
oraz informacja o edukacji dla przedsiębiorców, mediów oraz konsumentów, w tym w zakresie promowania odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, opracowywanie i publikowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe).
(111) 337135
(220) 2020 06 05
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) FUNDACJA PZU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZU Fundacja
(540)

(210) 514441

46

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

charytatywnej, usługi organizowania funduszy na cele dobroczynne
oraz społeczne, wspierania rzeczowego i finansowego osób fizycznych i instytucji, usługi wspierania finansowego działań charytatywnych, przedsięwzięć społecznych, przedsięwzięć służących rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, usługi wspierania finansowego rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i sztuki, czytelnictwa, ekologii, ochrony zwierząt i środowiska naturalnego, zdrowia i pomocy
społecznej, bezpieczeństwa społecznego, rozwoju i bezpieczeństwa
wspólnot lokalnych, usługi mające na celu organizowanie i finansowe wspieranie działań służących celom charytatywnym, społecznym, wspieraniu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i sztuki, ekologii, zdrowia i pomocy społecznej, bezpieczeństwa społecznego,
rozwoju dzieci i młodzieży, usługi mające na celu finansowe wspieranie wydarzeń, imprez, wydawnictw, publikacji, nagrań służących celom charytatywnym i społecznym, udzielanie informacji związanych
ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne i społeczne, inwestowanie funduszy na cele charytatywne i społeczne, przekazywanie
funduszy na cele charytatywne i społeczne.

(111) 337136
(220) 2020 06 05
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) BLACHOWSKI PAWEŁ, Głogów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHuddEr
(540)

(210) 514448

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 kable do mikrofonów, mikrofony, mikrofony do urządzeń łączności, mikrofony [do urządzeń telekomunikacyjnych], mikrofony do używania bez użycia rąk do telefonów komórkowych,
mikrofony obuuszne, miksery do mikrofonów, przyciski mikrofonów,
rozgałęźniki elektroniczne do mikrofonów, słuchawki z mikrofonem
do komunikacji, stojaki do mikrofonów, wtyczki do mikrofonów, żurawie mikrofonowe, kolumny typu soundbar, głośniki audio, głośniki
bezprzewodowe, głośniki, domowe głośniki audio, głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, głośniki [sprzęt audio],
głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, głośniki wysokotonowe,
głośniki samochodowe, głośniki osobiste, ekspandery audio, elektroniczne procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształceń
dźwięku w głośnikach, elektroniczne systemy dystrybucji sygnałów
audio/wideo, elektroniczne urządzenia audio, kable audio, kable
do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, miksery audio, miksery [sprzęt audio], nadajniki audio, obudowy głośników audio, odbiorniki audio, odbiorniki
audiowizualne, odbiorniki bezprzewodowe (audio, wideo), odtwarzacze audio, oprogramowanie do edytowania treści audio.
(111) 337137
(220) 2020 06 06
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) KONTEK MARCIN KON-TEC, Kraczkowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KT Kon-TEC
(540)

(210) 514457

(591) biały, niebieski
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12, 24.13.99
(510), (511) 9 elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych, akumulatory do pojazdów elektrycznych, akumulatory
do pojazdów, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, akumulatory
energii fotowoltaicznej.
(111) 337138
(220) 2020 06 05
(210) 514462
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) ABRAMOWICZ MARCIN, ŚWIĘCZKOWSKI PIOTR LVT SPÓŁKA
CYWILNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) master LED
(540)

(591) czarny, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.24, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22, 26.05.04, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.13
(510), (511) 9 ekspandery audio, ekspandery sygnału, elektroniczne
jednostki kodujące, elektroniczne moduły kodujące, elektroniczne
urządzenia szyfrujące, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, jednostki sterujące
do wzmacniaczy do użytku w pojazdach, kompresory sygnału, konwertery cyfrowo-analogowe, konwertery częstotliwości UHF, konwertery ultrawysokiej częstotliwości, masery [wzmacniacze mikrofalowe], monitory do noszenia na ciele lub w ubraniach, multimedialne
złącza do pojazdów, multipleksery, multipleksery multimedialne,
multipleksery wideo, multipleksery z podziałem czasu, nadajniki
optyczne, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, ograniczniki sygnału, programatory czasowe, przedwzmacniacze, przetworniki
analogowe, przyrządy szyfrujące, sprzęt do komunikacji, sprzęt
do szyfrowania, stabilizatory do wzmacniaczy dwukanałowych, sterowniki wieloportowe, stojaki do wzmacniaczy, terminale do odbioru sygnałów, terminale multimedialne, transformatory akustyczne,
tunery wzmacniacze, uchwyty do mocowania przystosowane
do monitorów komputerowych, uchwyty do mocowania przystosowane do komputerów, urządzenia do dekodowania, urządzenia
do gromadzenia danych, urządzenia do kodowania, urządzenia
do montowania kamer, urządzenia do nagrywania, urządzenia
do pamiętania danych, urządzenia do przetwarzania sygnałów cyfrowych, urządzenia do rozpoznawania mowy, urządzenia do szyfrowania danych, urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, urządzenia i przyrządy multimedialne, urządzenia i przyrządy radiowe,
urządzenia mocujące do monitorów, urządzenia nagrywające, urządzenia rozpoznające mowę, urządzenia rozpoznające twarz, urządzenia z terminalem telematycznym, wzmacniacze, wzmacniacze
antenowe, wzmacniacze cyfrowe, wzmacniacze do pojazdów,
wzmacniacze elektroakustyczne, wzmacniacze elektroniczne,
wzmacniacze elektryczne, wzmacniacze mocy, wzmacniacze rozdzielające, wzmacniacze sygnałów, anteny, anteny częstotliwości radiowych, anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych,
anteny do odbioru programów nadawanych drogą satelitarną, anteny samochodowe, gniazdka do anten, konwertery antenowe, maszty
antenowe, kable do nadawania i odbierania sygnałów telewizji kablowej, kable elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, kamery aktywowane ruchem, odbiorniki audio-wideo, urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, adaptery, adaptery do słuchawek,
głośniki, głośniki audio, mikrofony, odbiorniki audio, cyfrowe kamery
wideo, elektroniczne monitory ekranowe, kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych, LCD [wyświetlacze ciekłokrystaliczne], monitory LED, projektory cyfrowe, projektory multimedialne,
projektory przenośne, urządzenia do monitoringu wizualnego, nadajniki, urządzenia transmitujące i odbierające do nadawania telewizyjnego, adaptery do łączenia urządzeń multimedialnych, elektryczne przewody telefoniczne, kable audio, kable do drukarek, kable
do komputerów, kable do mikrofonów, kable do modemów, kable
do synchronizacji danych, kable do transmisji danych, kable koncentryczne, kable koncentryczne zawierające filtry, kable optyczne, kable światłowodowe, kable telekomunikacyjne, kable usb, kable wykorzystywane w sieci Ethernet, koncentryczne tłumiki, łączniki kabli

Nr 11/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

koncentrycznych, łączniki koncentryczne, łączniki światłowodowe,
okablowanie do komputerów, okablowanie łącznościowe, okablowanie sieciowe, przejściówki do kabli koncentrycznych, przekaźniki
koncentryczne, przełączniki głośników, przełączniki koncentryczne,
przełączniki optyczne, przewody do usb, przewody komunikacyjne,
przewody świetlne USB, przewody usb do telefonów komórkowych,
receptory światłowodowe, światłowód, światłowody, złącza do kabli,
złącza kabli audio, złącza optyczne, złączki do przewodów optycznych, czujniki dymu, drogowy awaryjny sprzęt ostrzegawczy, elektroniczne systemy zabezpieczające do sieci domowej, kamery cofania do pojazdów, 11 abażury, abażury do lamp, abażury do źródeł
światła, architektoniczne instalacje oświetlenia HID [o wysokim natężeniu wyładowania], architektoniczne oprawy do oświetlenia, architektoniczne światła skierowane w górę do instalacji w podłożu, bezpłomieniowe świece z diodami elektroluminescencyjnymi [LED],
dyfuzory będące częściami instalacji oświetleniowych, ekrany do nakierowania światła, ekrany do regulowania światła, elektroluminescencyjne źródła światła, elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka, elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, elektryczne
instalacje oświetleniowe, elektryczne lampy wyładowcze do celów
oświetleniowych, elektryczne lampy wyładowcze, elektryczne latarki, elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne oświetlenie światłowodowe, elektryczne światełka okolicznościowe, elektryczne światła nocne,
elektryczne systemy oświetlenia szynowego, elektryczne urządzenia
oświetleniowe do wnętrz, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, elektryczne wyładowcze elementy instalacji oświetleniowej, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej do użytku w miejscach
niebezpiecznych, elementy instalacji oświetleniowej na podczerwień, elementy oświetleniowe, elementy oświetleniowej instalacji
elektrycznej, filtry do latarek, filtry do urządzeń oświetleniowych,
halogenowe architektoniczne instalacje oświetleniowe, halogenowe
instalacje oświetlenia scenicznego, halogenowe oprawy oświetleniowe, iluminatory światłowodowe, instalacje do lamp ulicznych, instalacje do oświetlania choinek, instalacje oświetlenia awaryjnego,
instalacje oświetleniowe, instalacje oświetleniowe do basenów zamontowane pod wodą, instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], klosze do lamp [kominki], klosze do lamp [kominki] wykonane
ze szkła, kołnierzowa oprawa oświetleniowa, kolorowe światełka
do dekoracji świątecznych, kolumny rektyfikacyjne, ksenonowe lampy łukowe, kuliste klosze do lamp, lampiony elektryczne, lampki biurkowe, lampki do czytania, lampki elektryczne na choinki, lampki
na choinki świąteczne, lampki nocne, lampki oświetlenia wewnętrznego do czytania, do pojazdów, lampki przyczepiane do książki,
lampki samochodowe [do map], lampowe promienniki podczerwieni, lampy bezpieczeństwa LED, lampy do celów oświetleniowych,
lampy do instalacji elektrycznych, lampy do umieszczania nad umywalkami, lampy do użycia na wolnym powietrzu, lampy elektryczne,
lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy elektryczne
do oświetlenia zewnętrznego, lampy halogenowe, lampy kierujące
światło ku górze, lampy LED, lampy łukowe, lampy na energię słoneczną, lampy na podczerwień, nie do celów medycznych, lampy
oświetleniowe, lampy podłogowe, lampy punktowe do oświetlenia
domowego, lampy ścienne, lampy stojące, lampy wiszące, lampy wyładowcze, lampy wyładowcze dużej intensywności, lampy wyposażone w rozsuwane wsporniki, lampy z elastycznym ramieniem, latarki, latarki akumulatorowe, latarki kieszonkowe, latarki kieszonkowe,
elektryczne, latarki LED, latarki na energię słoneczną, listwy świetlne,
miniaturowe żarówki oświetleniowe, oprawki do lamp, oprawki
do lamp elektrycznych, oprawy do elektrycznego oświetlania
wnętrz, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, oprawy oświetleniowe do użytku handlowego, oprawy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe, osłony do lamp,
osłony szklane będące akcesoriami do lamp słonecznych, osprzęt
do kinkietów, osprzęt do lamp na podczerwień, osprzęt do oświetlenia, osprzęt do oświetlenia ściennego [inny niż włączniki], osprzęt
do oświetlenia światłowodowego, osprzęt do żarówek, osprzęt
oświetleniowy, oświetlacze podczerwieni, oświetlenie awaryjne,
oświetlenie bezpieczeństwa zawierające czujnik ciepła, oświetlenie
dachowe [lampy], oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie dekoracyjne
na choinki, oświetlenie do celów wystawowych, oświetlenie do montażu na ścianie, oświetlenie do zastosowania w systemach bezpie-
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czeństwa, oświetlenie elektryczne, oświetlenie i reflektory do pojazdów, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie nastrojowe LED,
oświetlenie ogrodowe, oświetlenie PLS [plazmowy system oświetlenia], oświetlenie ścienne, oświetlenie sufitowe typu downlight,
oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], oświetlenie
wystawowe, oświetlenie zewnętrzne, ozdobne zestawy oświetleniowe, ozdoby choinkowe [lampy], pasma świetlne, podstawy lamp,
podwodne lampy LED, przenośne lampy [oświetleniowe], przenośne
lampy ręczne [oświetleniowe], przenośne szperacze, przewody
świetlne do celów oświetleniowych, ręczne reflektory punktowe, reflektory, reflektory do lamp, reflektory do odbijania światła, reflektory do opraw oświetleniowych stosowanych na przestrzeniach wielkich, reflektory oświetleniowe, reflektory punktowe, rozpraszacz
światła, rury oświetleniowe, samoświecące źródła światła, stelaże
do abażurów, stojące lampy, stojaki do lamp, sufitowe lampy wiszące,
światełka elektryczne do ozdób świątecznych, światła sufitowe, światła wspomagające wzrost roślin, szkła do lamp, szklane osłony
na lampy, szkło oświetleniowe, sznury do lamp [wyposażenie oświetleniowe], sznury lampek, urządzenia i instalacje oświetleniowe,
urządzenia oświetleniowe LED, żarówki halogenowe, żarówki i akcesoria do nich, żarówki oświetleniowe LED.

(111) 337139
(220) 2020 06 08
(210) 514464
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) MADEJ ALEKSANDRA GALERIA VARIETES, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Galeria Variétés
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 14 dzieła sztuki metalowe [metale szlachetne], dzieła
sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, dzieła sztuki wykonane
z metali szlachetnych, dzieła sztuki z metali szlachetnych, biżuteria,
biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, rzeźby z metali szlachetnych,
ozdobne rzeźby wykonane z metali szlachetnych, 16 obrazy, obrazy
[malarstwo], oprawione lub nie, akwaforty [grafika], ryciny [grafika],
19 dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, rzeźby
kamienne, betonowe rzeźby.
(111) 337140
(220) 2020 06 08
(210) 514475
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) Gothals Limited, Nikozja (CY)
(540) (znak słowny)
(540) SNSY
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki, produkty perfumeryjne, środki odświeżające powietrze [zapachowe],
mydła, olejki eteryczne, antyperspiranty, olejki do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty
toaletowe, 9 etui na okulary, etui na smartfony, okulary przeciwsłoneczne, słuchawki telefoniczne, pamięci zewnętrzne usb, 18 aktówki, plecaki, torby, walizki, portfele, etui na karty, parasole, pokrowce
na parasole, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 337141
(220) 2020 07 27
(210) 516466
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) KASPERKIEWICZ MARIA H4H RECRUITMENT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Human4Human Recruitment
(510), (511) 35 usługi rekrutacyjne, agencje rekrutacyjne, agencje
pośrednictwa pracy, agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia
tymczasowego, usługi w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo
w zakresie rekrutacji personelu, organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, selekcja personelu, zarządzanie personelem,
znajdowanie zatrudnienia dla personelu, reklama rekrutacji personelu, analizy gospodarcze, analizy otoczenia biznesowego organizacji i badania wizerunku pracodawców na lokalnych rynkach, pomoc
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, do-
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radztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, badania w zakresie
wizerunku korporacyjnego, usługi marketingowe, administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi doradztwa związane
z administrowaniem i zarządzaniem hotelami.

(111) 337142
(220) 2019 10 25
(210) 506043
(151) 2021 03 25
(441) 2019 12 30
(732) GRUBY BENEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIZZA U BENKA
(510), (511) 30 gotowe pizze, surowe pizze, mieszanki na pizze, ciasto
na pizze, 43 pizzerie, bary, restauracje.
(111) 337143
(220) 2020 10 06
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 16
(732) REGA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7 samurajów RESTAURACJA JAPOŃSKA
(540)

(210) 519173

(591) czarny, żółty, brązowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.07.21, 28.03.99, 29.01.14
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, catering.
(111) 337144
(220) 2020 10 15
(210) 519559
(151) 2021 04 13
(441) 2020 12 28
(732) STOWARZYSZENIE PROJEKT BASKET KATOWICE, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) basketmania
(540)

(591) czarny, niebieski, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 21.03.01, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększania
świadomości społecznej ukierunkowane na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych,
usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększania świadomości
społecznej ukierunkowane na wychowanie dzieci i młodzieży przez
kulturę fizyczną, usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększania
świadomości społecznej ukierunkowane na działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej,
usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększania świadomości
społecznej ukierunkowane na działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększania świadomości społecznej ukierunkowane na działanie na rzecz organizacji
wolontariatu, usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększania
świadomości społecznej ukierunkowane na przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi
i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się,
usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększania świadomości
społecznej ukierunkowane na działanie i współdziałanie z innymi
organizacjami na rzecz promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,
usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększania świadomości
społecznej ukierunkowane na promocję sportu i aktywności fizycznej, usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększania świadomości
społecznej ukierunkowane na kształtowanie pozytywnych wzorców
osobowości o wysokich wartościach moralnych, pożądanych cech
charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań,
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usługi reklamowe i promocyjne w celu zwiększania świadomości
społecznej ukierunkowane na tworzenie warunków organizacyjnych
do szkolenia młodzieży utalentowanej sportowo, promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom
kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, reklama,
w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z wydarzeniami sportowymi, promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami sportowymi, 41 edukacja, kultura, rozrywka i sport, usługi
edukacyjne, usługi kulturalne, usługi rozrywkowe, usługi sportowe,
zajęcia kulturalne, organizowanie zajęć kulturalnych, prowadzenie
zajęć kulturalnych, szkolenia sportowe, organizowanie szkoleń sportowych, prowadzenie szkoleń sportowych, zarządzanie szkoleniami
sportowymi, edukacja sportowa, organizowanie edukacji sportowej,
prowadzenie edukacji sportowej, zarządzanie edukacją sportową,
edukacja w zakresie aktywności fizycznej, organizowanie edukacji
w zakresie aktywności fizycznej, prowadzenie edukacji w zakresie
aktywności fizycznej, zarządzanie edukacją w zakresie aktywności
fizycznej, edukacja w zakresie zdrowia i zdrowego trybu życia, organizowanie edukacji w zakresie zdrowia i zdrowego trybu życia, prowadzenie edukacji w zakresie zdrowia i zdrowego trybu życia, zarządzanie edukacją w zakresie zdrowia i zdrowego trybu życia, zajęcia
sportowe, organizowanie zajęć sportowych, prowadzenie zajęć sportowych, zarządzanie zajęciami sportowymi, sędziowanie sportowe,
obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych, prowadzanie
obozów sportowych, zarządzanie obozami sportowymi, zawody
sportowe, organizowanie zawodów sportowych, przeprowadzanie
zawodów sportowych, zarządzanie zawodami sportowymi, imprezy sportowe, organizowanie imprez sportowych, przeprowadzanie
imprez sportowych, zarządzanie imprezami sportowymi, turnieje
sportowe, organizowanie turniejów sportowych, przeprowadzanie
turniejów sportowych, zarządzanie turniejami sportowymi, wydarzenia sportowe, organizowanie wydarzeń sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, zarządzanie wydarzeniami sportowymi, rozgrywki sportowe, organizowanie rozgrywek sportowych,
przeprowadzanie rozgrywek sportowych, zarządzanie rozgrywkami
sportowymi, konkursy sportowe, organizowanie konkursów sportowych, przeprowadzanie konkursów sportowych, zarządzanie konkursami sportowymi, udostępnianie sprzętu sportowego, dostarczanie sprzętu sportowego, usługi w zakresie informacji sportowej,
organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, usługi informacyjne, rezerwacyjne i przedsprzedaż biletów na imprezy sportowe,
rozrywkowe, kulturalne i edukacyjne, udzielanie informacji związanych z edukacją, kulturą, rozrywką, sportem za pośrednictwem strony internetowej online, usługi trenerskie, organizowanie programów
szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu
koszykówki.

(111) 337145
(220) 2018 11 08
(151) 2021 04 09
(441) 2020 12 14
(732) KSGRAN EVENTS LTD, Poole (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) woda48.pl
(540)

(210) 492500

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody źródlane, mineralne gazowane i niegazowane,
napoje bezalkoholowe na bazie tych wód.
(111) 337146
(220) 2020 07 29
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) DEMCZYŃSKA SYLWIA, Gdańsk (PL)

(210) 516555
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HABUD
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.11.02, 26.11.07, 26.11.08,
26.03.01, 26.03.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 organizowanie finansowania projektów budowlanych, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów,
analiza inwestycyjna, doradztwo i analiza finansowa, sporządzanie
oraz analiza raportów finansowych, 37 budownictwo, budownictwo
podwodne, budownictwo portowe, budowa falochronów, budowa
i konserwacja rurociągów, naprawy podwodne, nadzór budowlany,
naprawa pomp, naprawy podwodne, usługi doradztwa budowlanego, usługi budowlane w zakresie budownictwa hydrotechnicznego,
melioracyjnego i specjalistycznego, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi drenażowe, drenaż gruntu,
budowa fundamentów pod tamy, budowa infrastruktury wodno-lądowej, budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, budowa śluz,
budowa systemów odwadniających, budowa tam, budownictwo
wodno-lądowe, budownictwo wodno-lądowe w zakresie nawadniania, czyszczenie przepustów, doradztwo w zakresie inżynierii
wodno-lądowej (usługi budowlane), instalacja i naprawa ochrony
przeciwpowodziowej, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń
do nawadniania, instalacja systemów do gromadzenia, odprowadzania, zbierania wody deszczowej, instalacja zbiorników na wodę
deszczową, konserwacja i naprawa kanałów deszczowych, konsultacje budowlane, malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór budowlany zakresie
projektów inżynierii wodno-lądowej, nadzorowanie budownictwa
podwodnego, naprawa i konserwacja zbiorników zasobnikowych,
zabezpieczanie przed korozją, wznoszenie rusztowań, szalunków
do budownictwa lądowo-wodnego, usługi inżynierii wodno-lądowej w zakresie budownictwa podwodnego, usługi doradcze
w zakresie naprawy konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, usługi
budownictwa wodno-lądowego, podwodne prace budowlane i konstrukcyjne, obróbka przeciwkorozyjna, naprawy lub konstrukcja
zbiorników zasobnikowych, usługi wbijania pali, naprawy podwodne, pompowanie i oczyszczanie szamb, usługi instalacyjne w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, czyszczenie, naprawy
i konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej, remonty maszyn,
zabezpieczenie przed korozją, usługi zabezpieczenia przed korozją,
usługi w zakresie remontów budynków, usługi doradcze dotyczące
remontów budynków, 42 badania techniczne, badania geologiczne, badania w dziedzinie budownictwa, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, analizy wody, usługi architektoniczne,
badania dotyczące ochrony środowiska, usługi doradcze w zakresie
hydrogeologii, doradztwo techniczne, projektowanie techniczne,
opracowywanie projektów technicznych, usługi opracowania projektów technicznych, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, badania i opracowanie projektów technicznych, opracowanie
projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, opracowanie
projektów technicznych do projektów budowlanych, doradztwo
techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, usługi doradztwa technicznego w dziedzinie inżynierii budowlanej i wodno-lądowej, przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów
technicznych z projektami budowlanymi, wykonanie analiz chemicznych i biologicznych, analiza próbek geologicznych, opracowywanie
i ocena analiz chemicznych, usługi w zakresie analizy przemysłowej,
usługi w zakresie analizy chemicznej do wykorzystania w projektowaniu, badania i analizy techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opinie
techniczne, doradztwo budowlane, prace badawczo-rozwojowe,
usługi badawczo-rozwojowe związane z budownictwem, usługi
badawcze związane z budownictwem, przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi projektowania, projektowanie konstrukcji, projektowanie budowlane, projektowanie budynków przemysłowych,
projektowanie produktów inżynieryjnych, usługi opracowywania
projektów technicznych, projektowanie ramowych konstrukcji prze-
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strzennych, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, badania i opracowywania projektów technicznych, doradztwo w zakresie projektowania
konstrukcyjnego, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi projektowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu
terenów wodą powodziową, prowadzenie badań i opracowywanie
projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych
źródeł energii, usługi doradcze w zakresie hydrogeologii, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, usługi w zakresie
ekspertyz technologicznych, sporządzanie ekspertyz technicznych,
ekspertyzy geologiczne, opracowywanie projektów budowlanych,
usługi kontroli jakości wody, usługi projektowania, usługi projektowania hydrotechnicznego i melioracyjnego, projektowanie maszyn
specjalistycznych, projektowanie techniczne i doradztwo, usługi
projektowania na zamówienie, doradztwo w zakresie projektowania
konstrukcyjnego, opracowywanie projektów technicznych (budowlanych), usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze inżynierii, ekspertyzy w zakresie technologii, usługi w zakresie ekspertyz
technologicznych, tworzenie map do planów zagospodarowania
przestrzennego, opracowywanie i tworzenie dokumentów normalizacyjnych, certyfikacyjnych, homologacyjnych i kontrolno-pomiarowych oraz operatów wodno-prawnych, wykonywanie ekspertyz
inżynieryjnych dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, rozwoju
małej retencji, przeciwdziałania suszy, wykonywanie aprobat technicznych, usługi projektowania map, usługi naukowe i techniczne,
wykonywanie ekspertyz inżynieryjnych i projektów technicznych,
usługi w zakresie architektury.

(111) 337147
(220) 2020 09 07
(210) 517889
(151) 2021 04 06
(441) 2020 12 14
(732) LLC Classical Russian Ballet, Moskwa (RU)
(540) (znak słowny)
(540) Rosyjski klasyczny balet Moskwy pod kierownictwem Hasana
Usmanova
(510), (511) 16 zapisy nutowe, papier nutowy, książki z nutami,
zeszyty nutowe, książki i inne publikacje, podręczniki, materiały
do nauczania, gazety i czasopisma, broszury, kalendarze, notatniki
i notesy podręczne, zeszyty, zakładki do książek, plakaty, prospekty,
przybory do pisania, skoroszyty na dokumenty, druki, drukowane
materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe, gazetki,
magazyny, katalogi, ulotki, torby na zakupy z papieru, torby na zakupy z tworzyw sztucznych, 35 usługi w zakresie promowania baletu
oraz muzyki, w szczególności klasycznej, impresariat w działalności
artystycznej, usługi agencji reklamowych, usługi promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, badania rynku, opinii publicznej, w dziedzinie
działalności gospodarczej, usługi w zakresie PR (kształtowania wizerunku, identyfikacji) i usługi promocyjne, usługi rekrutacji personelu, designerów, artystów, twórców, usługi pomocy/pośrednictwa
w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, usługi w zakresie aukcji i przetargów publicznych, organizowanie wystaw oraz
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów w celach handlowych,
promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie dekoracji wystaw
i witryn pomieszczeń-m.in. sklepów, galerii, biur, usługi sprzedaży
następujących towarów: odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów
jubilerskich, artykułów optycznych, zegarów i zegarków, wyrobów
zegarmistrzowskich, artykułów informatycznie-komputerowych,
urządzeń oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wyrobów
papierniczych i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych, artykułów
pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów
dekoracyjnych, gadżetów reklamowych, artykułów sportowych, gier
i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni oraz
urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi oraz artykułów budowlanych,
artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu RTV i AGD, artykułów
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tytoniowych, artykułów spożywczych i przemysłowych, 41 szkoły
baletowe, pokazy i przedstawienia baletowe, nauka tańca, organizowanie i prowadzenie konferencji, wystaw, konkursów, występów,
koncertów, festiwali muzycznych, warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych,
publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie
nut, publikowanie książek, czasopism, gazet, fotografii, poradników,
broszur i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, produkcja nagrań audio i video
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, usługi artystów: baletowych, teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja twórców i różnych dziedzin
twórczości artystycznej poprzez: organizowanie imprez z dziedziny
kultury, prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, katalogowanie i archiwizacja
dorobku artystycznego twórców, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, kompozycje muzyczne, usługi galerii sztuki, organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie
i obsługa plebiscytów, usługi biblioteczne, publikacje elektroniczne
on-line, usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych, usługi dystrybucji biletów, wynajmowanie modeli do pozowania artystom, wizualna rejestracja koncertów, zdarzeń, imprez i uroczystości, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie
pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, kursy językowe, usługi trenerów osobistych w dziedzinie baletu.

(111) 337148
(220) 2020 09 18
(210) 518418
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) MAJCHRZYK ŁUKASZ, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SŁONY DYM
(510), (511) 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, wypieki, wyroby
cukiernicze, czekolada i desery, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, słodkie
pasty do smarowania [miód], 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 337149
(220) 2020 10 02
(210) 518996
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732) TVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tvokazje
(540)

(591) granatowy, czerwony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 10.03.11, 24.15.01, 24.15.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, pokazy
towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także
na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przetwarzanie danych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, telemarketing,
tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
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reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie przetwarzaniem danych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 38 komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub
satelitę, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów związanych z telezakupami, nadawanie
telewizji kablowej, przesyłanie informacji przez sieci komputerowe,
przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, transfer strumieniowy
danych, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych,
w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, transmisja
programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie
forów internetowych online, usługi poczty elektronicznej, usługi
transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji,
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 41
dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie
druków w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
edukacyjne, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie kultury, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze).

(111) 337150
(220) 2020 10 08
(210) 519262
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) BADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IKOLA
(540)

(591) czarny, żółty, biały
(531) 03.09.01, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 pompki napowietrzające do akwariów, 11 urządzenia
do filtrowania akwariów, grzałki nurnikowe, 19 piasek do akwariów,
żwir do akwariów, 31 pokarm dla zwierząt domowych.
(111) 337151
(220) 2020 10 11
(210) 519309
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) PARKANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Targowisko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) galeria kominków
(510), (511) 38 cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji komunikacyjnych, udostępnianie
komputerowej bazy danych, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, usługi w zakresie przekierowywania do stron
internetowych, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie
dostępu do baz danych online, zapewnianie dostępu do blogów
internetowych, zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów
przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem
Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu]

Nr 11/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych,
zapewnianie dostępu do portali w Internecie, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych,
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej i stron online zawierających informacje
na szeroki wachlarz tematów, zapewnianie użytkownikom dostępu
do portali w Internecie, bezprzewodowy transfer danych przez Internet, dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali
komputerowych i urządzeń elektronicznych, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową
sieć komputerową, komputerowa transmisja wiadomości, informacji
i obrazów, komputerowe przesyłanie danych, komunikacja za pośrednictwem blogów online, łączność za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej lub Internetu, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz
Internetu, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych,
transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja publikacji
elektronicznych online, transmisja strumieniowa materiałów wideo
w Internecie, transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci komputerowych, wspomagana komputerowo transmisja wiadomości, danych i obrazów, przesyłanie zakodowanych wiadomości
i obrazów, transmisja informacji za pośrednictwem transferu danych
do pomocy w podejmowaniu decyzji, transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, usługi przesyłania danych dostępne za pomocą kodu dostępu,
wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości.

(111) 337152
(220) 2020 10 20
(210) 519716
(151) 2021 04 07
(441) 2020 12 21
(732) LENZ BARTOSZ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lenz Proptech
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa
handlu nieruchomościami, doradztwo dotyczące inwestowania
w nieruchomości, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem
w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], finansowanie konsorcjalne nieruchomości, finansowanie nieruchomości,
finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości,
inwestycje majątkowe [nieruchomości], nabywanie nieruchomości
[dla osób trzecich], nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, ocena i wycena nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena],
odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, organizacja
najmu nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy [tylko
nieruchomości], organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki
pod zastaw nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), planowanie
dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych,
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości,
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości,
pożyczki pod zastaw nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości,
ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenie dla wła-
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ścicieli nieruchomości, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości,
udzielanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku
i ziemi, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie
przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy
ziemi, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych,
usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi badawcze dotyczące
nabywania nieruchomości, usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, usługi depozytowe w zakresie nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości,
usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości,
usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków,
usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, usługi finansowe
w zakresie nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi
pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące
nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości
krytych strzechą, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy,
usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie
porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], usługi
w zakresie ubezpieczania nieruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, usługi wyceny
nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji
w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami,
usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami
rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli
mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
kompleksów budynków, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości],
wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], wycena
i zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wycena
nieruchomości [finansowa], wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, wyceny finansowe nieruchomości, wyceny finansowe
nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej,
wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wynajem
nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zabezpieczanie środków
finansowych na zakup nieruchomości, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, zarzą-
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dzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami.

(111) 337153
(220) 2020 11 13
(210) 520815
(151) 2021 04 08
(441) 2020 12 21
(732) PAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAG
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 27.01.12, 27.01.25, 27.05.17, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne tablice wyświetlające, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy bezpieczeństwa, alarmy bezpieczeństwa
[inne niż do pojazdów], alarmy dźwiękowe, alarmy dźwiękowe inne
niż do pojazdów, alarmy dźwiękowe [inne niż stosowane w pojazdach], alarmy i urządzenia ostrzegawcze, alarmy osobiste, alarmy
ostrzegawcze [inne niż do pojazdów], alarmy pożarowe, alarmy zabezpieczające przed kradzieżą [inne niż do pojazdów], alarmy zapobiegające kradzieży [inne niż do pojazdów], alarmy zdalnie sterowane [inne niż przeciwwłamaniowe do pojazdów], elektroniczne
alarmy antywłamaniowe, elektryczne alarmy dymu, elektryczne alarmy pożarowe, elektryczne i elektroniczne alarmy antywłamaniowe,
osobiste alarmy bezpieczeństwa, tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tablice ogłoszeniowe LED, tablice połączeń, tablice rozdzielcze,
tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze [elektryczne],
tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne
lub mechaniczne, tablice znaków [świecące], tablice znakowe [mechaniczne], tablice znakowe reklamowe [świecące], instalacje alarmowe, instalacje automatyczne do sterowania dostępem, instalacje
do komunikacji elektronicznej, instalacje do kontroli przepływu
[elektryczne], instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje elektrycznego okablowania, zdalne sterowanie procesami przemysłowymi (instalacje elektryczne do-), urządzenia bezpieczeństwa ruchu
kolejowego, odbiorniki sygnalizacji alarmowej, nadajniki sygnałów
alarmowych, nadajniki sygnalizacji alarmowej, klawiatury do alarmów bezpieczeństwa, metalowe dzwonki do alarmów, panele alarmowe, panele sterowania do alarmów bezpieczeństwa, przekaźniki
do emitowania sygnałów alarmowych, systemy alarmowe, urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą [inne niż stosowane
w pojazdach], alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], centralne jednostki alarmowe, dzwonki alarmowe, dzwonki
alarmowe elektryczne, elektryczne urządzenia alarmowe, systemy
monitorowania alarmów, przyciski alarmowe, elektryczne urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą [inne niż do pojazdów], czujki do alarmów, automaty biletowe, urządzenia elektroniczne do sprawdzania biletów, automatyczne systemy kontroli dostępu,
automatyczne urządzenia kontroli dostępu, automatyczne zespoły
kontroli dostępu, biometryczne systemy kontroli dostępu, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektryczne
instalacje do kontroli dostępu, elektryczne systemy kontroli dostępu,
elektryczne urządzenia do kontroli dostępu, karty kontroli dostępu
[magnetyczne lub kodowane], kurtyny świetlne bezpieczeństwa
do systemów kontroli dostępu do obszaru [AAC], kurtyny świetlne
bezpieczeństwa obwodowej kontroli dostępu [PAC], mechanizmy
kontroli dostępu, oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do budynków, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w celu kontroli dostępu do komputera, programy komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu,
elektryczne instalacje sterujące, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne i elektroniczne instalacje do wideomonitoringu, zasilacze niskiego napięcia, okablowanie sieciowe, okablowanie
łącznościowe, okablowanie elektryczne, oprogramowanie do mapowania i analizowania pożarów, oprogramowanie do modelowania
i symulacji pożarów, dotykowe tablice rozdzielcze, elektroniczne tablice ogłoszeniowe, elektroniczne tablice wskaźnikowe, elektroniczne tablice z rozkładami, elektroniczne tabliczki dotykowe [touch-
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pad], elektryczne tablice kontrolne, elektryczne tablice rozdzielcze,
elektryczne tabliczki dotykowe [touchpad], interaktywne tablice
elektroniczne, lampy sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, oprogramowanie komputerowe do elektronicznych tablic ogłoszeń, oprogramowanie komputerowe do tablic interaktywnych, tablice ogłoszeń
elektroniczne, infokioski, 11 elektryczne instalacje oświetleniowe,
elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, elektryczne instalacje
sanitarne, 14 zegary, obudowy zegarów, obudowy do zegarów jako
części zegarów, obudowy na zegary, zegary kolejowe, 37 eliminacja
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, układanie i zakopywanie kabli, układanie kabli, układanie kabli naziemnych, układanie kabli w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, układanie kabli ziemnych,
instalacja alarmów, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych,
naprawa alarmów, naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, usługi
w zakresie instalowania alarmów, usługi instalacyjne, czyszczenie,
naprawy i konserwacja, czyszczenie zewnętrznych powierzchni
ścian, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, konserwacja i czyszczenie sprzętu górniczego, czyszczenie maszyn, czyszczenie powierzchni ścian, czyszczenie powierzchni sufitów, czyszczenie
powierzchni podłóg, udzielanie informacji dotyczących naprawy lub
konserwacji alarmów przeciwpożarowych, instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, instalowanie systemów kontroli dostępu,
konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, konserwacja i naprawa systemów fizycznej kontroli dostępu, instalacja systemów gaszenia pożaru, instalowanie systemów wykrywania pożarów, konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru, konserwacja i naprawa
systemów wykrywania pożaru, instalacja systemów komputerowych, instalacja systemów oprzyrządowania, instalacja systemów
oświetleniowych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego
i systemów elektroenergetycznych, instalacja systemów telewizji
przemysłowej, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja
systemów zarządzania ruchem, instalowanie skomputeryzowanych
systemów informacyjnych, instalowanie systemów komputerowych
wykorzystujących półprzewodnikowe obwody elektroniczne, instalowanie systemów komputerowych wykorzystujących półprzewodnikowe układy elektroniczne, instalowanie systemów łącznościowych pracujących na częstotliwości radiowej, konserwacja i naprawa
systemów alarmu przeciwpożarowego, konserwacja i serwisowanie
systemów alarmów przeciwpożarowych, naprawa elektronicznych
systemów kasowych, naprawa lub konserwacja mechanicznych systemów parkingowych, usługi informacyjne w zakresie konserwacji
systemów zabezpieczających, usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, pranie, pranie artykułów odzieżowych, pranie bielizny, pranie na sucho, pranie na sucho odzieży,
pranie odzieży na sucho, pranie ubrań, usługi w zakresie prania chemicznego ubrań [pranie na sucho], 38 transmisja sygnału dla handlu
elektronicznego za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych
i systemów transmisji danych, użytkowanie systemów komunikacji
opartych na częstotliwości radiowej, użytkowanie systemów łączności elektronicznej, udostępnianie online elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami
komputerów, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 42 usługi
testowania systemów alarmowych i monitorujących, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób
trzecich, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie programów
i oprogramowania komputerowego, badania w zakresie oprogramo-
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wania komputerowego, doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego,
doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem
oprogramowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, doradztwo
i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania
komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z projektowaniem
i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego,
dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, instalacja, aktualizacja
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego,
instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego,
instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, instalacja,
konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, instalacja, utrzymanie,
naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, integracja oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramowania komputerowego, konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, konfiguracja
oprogramowania komputerowego, konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą oprogramowania, konserwacja oprogramowania
komputerowego, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, opracowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania
komputerowego i baz danych, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego do baz danych, opracowywanie
oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania
komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowania
komputerowego do użytku z systemami przełączającymi sterowanymi komputerowo, opracowywanie oprogramowania komputerowego
do użytku z programowalnymi sterownikami, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, pisanie
oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe
w zakresie oprogramowania komputerowego, programowanie
oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie,
konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego dla
osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego
do sterowania terminalami samoobsługowymi, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego na zamówienie, projektowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, testowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie,
utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, usługi
programowania w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi projektowania oprogramowania komputerowego, usługi projektowe dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb
klienta, usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie instalowania i konserwacji oprogramowania
komputerowego, usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, monitoring systemów sieciowych, wyna-
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jem przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, 45 monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi w zakresie monitorowania
alarmów, usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi
bezpieczeństwa dla ochrony mienia i 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 ochroniarzy
w zakresie ochrony mienia i osób, usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia, usługi strażników ochrony, usługi w zakresie ochrony,
usługi w zakresie ochrony osobistej, usługi w zakresie ochrony objęte
umową, usługi w zakresie ochrony fizycznej, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, wypożyczanie
urządzeń alarmowych, monitoring systemów bezpieczeństwa, monitoring w obiegu zamkniętym, usługi monitoringu.

(111) 337154
(220) 2020 06 08
(210) 514480
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) JĘCEK DARIUSZ HEKTOR SPORT, Skarżysko-Kamienna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Natural Strength
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie sportowe, gimnastyczne, 28 sprzęt do uprawiania gier i dyscyplin sportowych, rękawice bokserskie, golfowe, bilardowe i inne rękawice sportowe, ochraniacze (części strojów sportowych),
płetwy, hantle, sztangielki, sztangi, obciążenia do sztang, stacjonarne
rowery treningowe, przyrządy mechaniczne do gimnastyki, przyrządy
stosowane do ćwiczeń fizycznych, worki treningowe.
(111) 337155
(220) 2020 06 08
(210) 514483
(151) 2020 11 17
(441) 2020 07 20
(732) MIŚKIEWICZ PRZEMYSŁAW, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRP GROUP
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone, nieprzetworzone tworzywa sztuczne [tworzywa sztuczne w pierwotnej postaci],
tworzywa sztuczne w postaci granulek, tworzywa sztuczne w postaci pastylek, tworzywa sztuczne nierozpuszczalne w wodzie,
nieprzetworzone tworzywa sztuczne pochodzenia naturalnego,
nieprzetworzone tworzywa sztuczne przewodzące elektryczność,
tworzywa sztuczne w postaci płatków, tworzywa sztuczne w postaci
surowców, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, nieprzetworzone tworzywa sztuczne w postaci granulek, nieprzetworzone
tworzywa sztuczne w formie granulatu, tworzywa sztuczne w stanie
surowym w każdej postaci, tworzywa sztuczne w postaci granulek
do użytku w przemyśle, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone,
wytłaczane tworzywa sztuczne [półprodukty], tworzywa sztuczne
z odzysku, tworzywa sztuczne formowane wtryskowo, mieszane
tworzywa sztuczne z odzysku, stosowane w produkcji, materiały
z tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu, do użytku w produkcji, wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci granulek do użytku
w produkcji, wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci belek, bloków, granulatu, prętów, płyt i rur do celów produkcyjnych, 40 recykling, usługi recyklingowe, recykling tworzyw sztucznych, obróbka
i recykling opakowań, sortowanie odpadów i materiałów nadających
się do recyklingu [przetwarzanie].
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(111) 337156
(220) 2020 06 08
(210) 514484
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 20
(732) MIŚKIEWICZ PRZEMYSŁAW, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DRP Group
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone, nieprzetworzone tworzywa sztuczne [tworzywa sztuczne w pierwotnej postaci],
tworzywa sztuczne w postaci granulek, tworzywa sztuczne w postaci pastylek, tworzywa sztuczne nierozpuszczalne w wodzie,
nieprzetworzone tworzywa sztuczne pochodzenia naturalnego,
nieprzetworzone tworzywa sztuczne przewodzące elektryczność,
tworzywa sztuczne w postaci płatków, tworzywa sztuczne w postaci
surowców, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, nieprzetworzone tworzywa sztuczne w postaci granulek, nieprzetworzone
tworzywa sztuczne w formie granulatu, tworzywa sztuczne w stanie
surowym w każdej postaci, tworzywa sztuczne w postaci granulek
do użytku w przemyśle, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone,
wytłaczane tworzywa sztuczne [półprodukty], tworzywa sztuczne
z odzysku, tworzywa sztuczne formowane wtryskowo, mieszane
tworzywa sztuczne z odzysku, stosowane w produkcji, materiały
z tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu, do użytku w produkcji, wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci granulek do użytku
w produkcji, wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci belek, bloków, granulatu, prętów, płyt i rur do celów produkcyjnych, 40 recykling, usługi recyklingowe, recykling tworzyw sztucznych, obróbka
i recykling opakowań, sortowanie odpadów i materiałów nadających
się do recyklingu [przetwarzanie].
(111) 337157
(220) 2020 06 08
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) ZAPAŁ ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P POZYTYWNA UWAGA
(540)

(210) 514489

(591) żółty, niebieski, czerwony, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.21,
26.01.01, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.18, 04.05.03, 04.05.21,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), ulotki, 28 gry planszowe, gry towarzyskie, 41 usługi edukacyjne, sportowe, rozrywkowe, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, dystrybucja filmów, informacja
o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, pisanie scenariuszy, szkoły [edukacja], udostępnianie
filmów online nie do pobrania, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
(111) 337158
(220) 2020 06 08
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 20
(732) VIVIA NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIVIA
(540)

(591) ciemnoniebieski, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13

(210) 514495
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(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, budowlane
(konstrukcje-) niemetalowe, drewno budowlane, elementy budowlane (niemetalowe-) w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, 37 budownictwo,
nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, wynajem sprzętu budowlanego, 42 badania w dziedzinie budownictwa, projektowanie budowlane, prace badawczo-rozwojowe nad produktami dla
osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych.

(111) 337159
(220) 2020 06 08
(210) 514497
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) polkadesign GmbH, Berlin (DE)
(540) (znak słowny)
(540) polkadesign
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, boje
kanałowe (cumowanie) z materiałów niemetalowych, zamki i klucze, niemetalowe, niemetalowe elementy złączne, statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie,
pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich
materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie,
szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem,
aparatura do aromatyzowania powietrza, kosze na śmieci, zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, materiały tekstylne do filtrowania, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z meblami i akcesoriami meblowymi i wyposażenia domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z boje kanałowe (cumowanie) z materiałów niemetalowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zamki i klucze, niemetalowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z niemetalowe elementy złączne, usługi sprzedaży detalicznej w związku z statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno,
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z drabiny i ruchome schody, niemetalowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z plansze,
stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana,
terakota lub szkło, usługi sprzedaży detalicznej w związku z szkło
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z aparatura do aromatyzowania
powietrza, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosze na śmieci, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z tkaniny, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z materiały tekstylne do filtrowania, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami i akcesoriami meblowymi i wyposażenia domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z boje kanałowe (cumowanie) z materiałów niemetalowych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z zamki i klucze, niemetalowe, usługi sprzedaży hurtowej w związku z niemetalowe elementy złączne,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno,
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z drabiny i ruchome schody,
niemetalowe, usługi sprzedaży hurtowej w związku z plansze, stoiska
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z statuetki, figurki, tabliczki i dzieła
sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub
szkło, usługi sprzedaży hurtowej w związku z szkło nieprzetworzo-

Nr 11/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ne i półprzetworzone, będące półproduktem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z aparatura do aromatyzowania powietrza, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kosze na śmieci, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaniny, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiały tekstylne
do filtrowania.

(111) 337160
(220) 2020 06 08
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agronomia TV
(540)

(210) 514507

(591) zielony, biały, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, radiowe i poprzez sieć komputerową i Internet, reklamy telewizyjne i poprzez sieć komputerową
i Internet, usługi w zakresie marketingu i public relations, usługi
w zakresie transkrypcji i systematyzowania wiadomości tekstowych
i cyfrowych, organizacja wystaw handlowych i reklamowych, usługi
małej poligrafii, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, zamieszczanie materiałów wideo, ogłoszeń dla osób trzecich dystrybucja
materiałów reklamowych i rozpowszechnianie danych, promocja dla
osób trzecich w zakresie środków chemicznych ochrony roślin, nawozów dla rolnictwa i sadownictwa, biostymulatorów, organizowanie
targów w celach handlowych i reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych, udostępnianie przestrzeni
reklamowej w mediach elektronicznych, usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, usługi analizy
i informacji biznesowej oraz badania rynkowe w zakresie rolnictwa
i sadownictwa, rozpowszechnianie informacji biznesowych, kompilacja informacji statystycznych, 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe,
udostępnianie informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie filmów online nie do pobrania, produkcja nagrań audio i video
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, dostarczanie
informacji edukacyjnych, 44 usługi doradcze w zakresie rolnictwa,
uprawy i ochrony roślin, udostępnianie informacji związanych z rolnictwem i sadownictwem.
(111) 337161
(220) 2020 06 08
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROCAM alert
(540)

55

w zakresie transkrypcji i systematyzowania wiadomości tekstowych
i cyfrowych, organizacja wystaw handlowych i reklamowych, usługi
małej poligrafii, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, zamieszczanie materiałów wideo, ogłoszeń dla osób trzecich dystrybucja
materiałów reklamowych i rozpowszechnianie danych, promocja dla
osób trzecich w zakresie środków chemicznych ochrony roślin, nawozów dla rolnictwa i sadownictwa, biostymulatorów, organizowanie
targów w celach handlowych i reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych, udostępnianie przestrzeni
reklamowej w mediach elektronicznych, usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, usługi analizy
i informacji biznesowej oraz badania rynkowe w zakresie rolnictwa
i sadownictwa, rozpowszechnianie informacji biznesowych, kompilacja informacji statystycznych, 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe,
udostępnianie informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie filmów online nie do pobrania, produkcja nagrań audio i video
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, dostarczanie
informacji edukacyjnych, 44 usługi doradcze w zakresie rolnictwa,
uprawy i ochrony roślin, udostępnianie informacji związanych z rolnictwem i sadownictwem.

(111) 337162
(220) 2020 06 08
(210) 514511
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) BIELCZYK KONRAD OCTOSENSUS, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OctoHome
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi w zakresie wycen, usługi w zakresie nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe.
(111) 337163
(220) 2020 06 12
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) MARZOCH MAREK STOKER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SINCE 2020 NATUREINHOUSE
(540)

(210) 514714

(210) 514508

(591) czarny, szary, czerwony, pomarańczowy
(531) 22.03.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe, radiowe i poprzez sieć komputerową i Internet, reklamy telewizyjne i poprzez sieć komputerową
i Internet, usługi w zakresie marketingu i public relations, usługi

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 05.01.01, 26.03.23, 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 21 akwaria, terraria domowe, terraria do uprawy roślin.
(111) 337164
(220) 2020 06 12
(210) 514712
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) MARZOCH MAREK STOKER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NATUREINHOUSE
(510), (511) 21 akwaria, terraria domowe, terraria do uprawy roślin.
(111) 337165
(220) 2020 06 10
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) APEXIM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APEXIM BIS

(210) 514628
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(540)

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne i naprawcze,
konserwacja i naprawy sejfów i skarbców, instalacja, konserwacja
i naprawy systemów przeciwpożarowych, systemów włamaniowych,
systemów telewizji dozorowej, systemów kontroli dostępu, sprzątanie, 39 transport wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych,
42 projektowanie instalacji i systemów antywłamaniowych, przeciwpożarowych, telewizji dozorowej, kontroli dostępu, systemów
bezpieczeństwa, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, monitoring systemów bezpieczeństwa, systemów alarmowych, przeciwpożarowych, telewizji dozorowej, agencja ochrony, ochrona osobista, ochrona mienia, pracownicy ochrony
fizycznej, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa.
(111) 337166
(220) 2020 06 02
(210) 514264
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) ZIEMBINSKI JACEK FIRMA PROJEKT, Środa Wielkopolska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKOB
(540)

(591) ciemnoszary, jasnoszary, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 06.07.06, 05.01.03,
05.01.05, 05.01.16, 07.01.10, 07.01.24
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych.
(111) 337167
(220) 2020 06 01
(210) 514159
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DLA GŁODNYCH WAKACJI
(510), (511) 29 artykuły i wyroby spożywcze składające się głównie
z mięsa i jego substytutów, przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, nabiał i substytuty nabiału,
sery, mleko, produkty i napoje mleczne, jaja ptasie i produkty z jaj,
oleje i tłuszcze jadalne, oliwa z oliwek, masła, nieżywe ryby, owoce
morza i mięczaki oraz produkty z nich, zupy i wywary, mieszanki
do zup, koncentraty zup, kostki do zup, pasty do zup, przetwory do zup, wstępnie ugotowane zupy, zupy błyskawiczne, zakwas
do sporządzania zup, składniki do sporządzania zup, ekstrakty
mięsne, mięso i wyroby mięsne, wędliny, drób, dziczyzna, pasztety
z wątróbki, buliony, sałatki warzywne, mięsne, przekąski na bazie
ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie mięsa,
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski
na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie sera, przekąski jajeczne, desery mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe,

Nr 11/2021

galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy warzywne, 35 usługi sprzedaży
towarów: artykuły i wyroby spożywcze pochodzenia zwierzęcego,
przetworzone owoce oraz warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał i substytuty nabiału, sery, mleko,
produkty i napoje mleczne, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze,
oliwa z oliwek, masła, ryby, owoce morza i mięczaki oraz produkty
z nich, usługi sprzedaży towarów: zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
mięso i wędliny, drób, dziczyzna, pasztety z wątróbki, buliony, sałatki
warzywne i mięsne, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, usługi sprzedaży towarów: przekąski na bazie sera, przekąski
jajeczne, desery mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy warzywne, kawa i herbata oraz
kakao i namiastki tych towarów, kawa nienaturalna, czekolada, napoje na bazie kawy i herbaty oraz kakao i czekolady, usługi sprzedaży
towarów: słodycze, ziarna przetworzone i skrobia oraz wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, mąka, preparaty i produkty zbożowe, zbożowe
artykuły śniadaniowe, ryż, tapioka, suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, bułki, obwarzanki, herbatniki, usługi sprzedaży towarów:
muesli, płatki kukurydziane i owsiane oraz zbożowe, kasze spożywcze, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, sago, miód, melasa (syropy), lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, usługi sprzedaży towarów: sól, przyprawy i dodatki smakowe, ocet, chipsy (produkty zbożowe), sosy, sushi,
musztarda, majonez, ketchup, bułka tarta, pizza, paszteciki, gotowe
potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, słodycze zwierające ziarna czy orzechy lub owoce, grzanki, świeże owoce
i orzechy oraz warzywa i zioła, usługi sprzedaży towarów: nasiona,
słód, ziarna naturalne, rośliny, żywe kwiaty naturalne, płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, zwierzęta żywe, karmy
i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, przynęta, niesztuczna, żywe
zwierzęta, organizmy do hodowli, napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, usługi sprzedaży towarów:
wody niegazowane i gazowane, wody mineralne oraz stołowe i sodowe, soki, napoje oraz nektary, sorbety (napoje), napoje izotoniczne
i energetyczne oraz proteinowe i węglowodanowe, syropy zagęszczane, syropy do napojów i kawy oraz drinków i koktajli, zaprawy
do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, usługi sprzedaży towarów: koncentraty napojów, esencje do napojów,
ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami, piwo i produkty piwowarskie, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, piwo, napoje alkoholowe, preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr, usługi sprzedaży przekąsek zbożowych,
sezamowych, ryżowych, makaronowych, czekoladowych, z muesli,
zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi,
reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, usługi promocji
gospodarczej i handlowej, doradztwo handlowe, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami
franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi badania rynku i opinii publicznej,
organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamowych,
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania
rynku i badania marketingowe, usługi dostarczania reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza i raporty statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, zbieranie i przetwarzanie danych do celów administracyjnych,
pozyskiwanie informacji do komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi w zakresie
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie
wyboru i doboru produktów, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(111) 337168
(151) 2020 11 30

(220) 2020 05 29
(441) 2020 08 10

(210) 514105
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(732) KRZAKOWSKI JERZY DWOREK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADLER EUROPE
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży żywności, blendery elektryczne, drukarki 3D, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania
napojów, elektryczne mopy parowe, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne wyciskacze soku z owoców do celów gospodarstwa
domowego, golarki elektryczne do tkanin, krajalnice elektryczne,
kosiarki, krajalnice do chleba elektryczne, łuskarki ziarna, maszyny
do formowania chleba, maszynki elektryczne do makaronu, maselnice, maszynki do siekania mięsa, maszynki do wykonywania żelków,
maszyny dla piwowarstwa, maszyny do mineralizacji wody pitnej, maszyny do mycia butelek, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny
do napełniania butelek, maszyny do obróbki drewna, kamienia, skóry
i szkła, urządzenia do pielenia roślin, maszyny do produkcji cukru i masła, urządzenia do zamykania butelek, elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia i prania dywanów, miksery i roboty kuchenne elektryczne, elektryczne młynki do mielenia mąki, kawy i pieprzu, noże
i nożyce elektryczne ręczne, odkurzacze, ostrza do kosiarek, pakowarki, piły o napędzie innym niż ręczny, pługi śnieżne, pługi do usuwania
darni, maszyny i urządzenia elektryczne do polerowania powierzchni,
pralki, prasownice, prasy do wina, szczotki elektryczne do sprzątania,
śrubokręty elektryczne, odkurzacze i torby do odkurzaczy, urządzenia
do mycia naczyń stołowych, urządzenia elektryczne do napowietrzania napojów i wody, urządzenia elektryczne do polerowania woskiem
parkietów, urządzenia do tarcia i rozdrabniania owoców i warzyw,
sokowirówki elektryczne, urządzenia elektryczne do szypułkowania
owoców, spieniacze do mleka elektryczne, szatkownice warzyw elektryczne, wyciskarki soku z owoców i warzyw elektryczne, urządzenia
elektromechaniczne do przygotowywania żywności, myjki wysokociśnieniowe elektryczne, wiertarki ręczne elektryczne, wirówki do mleka
i do śmietany, zamiatarki drogowe samojezdne, zgrzewarki próżniowe,
ostrzałki elektryczne do noży, 8 brzytwy, brzeszczoty do pił jako części
narzędzi ręcznych, cążki do wycinania skórek, dłuta, dobijaki do gwoździ, etui na maszynki do golenia, elektryczne urządzenia do zaplatania
włosów, imadła, kielnie, klucze jako narzędzia, krajalnice do owoców
i warzyw, łopaty jako narzędzia, sztućce z tworzyw sztucznych, maszynki do strzyżenia brody elektryczne i nieelektryczne, maszynki
do strzyżenia włosów elektryczne i nieelektryczne, golarki elektryczne, podgolarki do usuwania owłosienia w nosie i w uszach, młotki jako
urządzenia ręczne, narzędzia ręczne do zbierania owoców, narzędzia
ogrodnicze o napędzie ręcznym, urządzenia ścierne jako narzędzia
ręczne, nożyce, nożyczki, nożyce ogrodnicze, obieraczki do warzyw,
osełki do ostrzenia ręczne, ostrzałki, otwieracze do puszek nieelektryczne, pilniki jako narzędzia ręczne, pilniki do paznokci, pincety,
pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej, pompki ręczne, przecinaki-narzędzia ręczne, przyrządy do ostrzenia, rozdrabniacze warzyw,
rozpylacze do środków owadobójczych ręczne, sekatory, scyzoryki,
strugi, szczypce do rozdzielania mięsa, szpachle jako narzędzia, sztućce stołowe, śrubokręty nieelektryczne, tasaki do mięsa, urządzenia
do karbowania włosów ręczne, urządzenia do laserowego usuwania
owłosienia inne niż do celów leczniczych, urządzenia do przekłuwania uszu, urządzenia do strzyżenia zwierząt ręczne, ręczne urządzenia do zwalczania pasożytów roślin, widły, wydrążacze do owoców,
zalotki do rzęs, zestawy do manicure i pedicure, żyletki, żelazka, przybory do depilacji elektryczne, głowice obrotowe do pilników do stóp
do usuwania zrogowaciałej skóry, lokówki elektryczne, elektryczne
prostownice do włosów, 9 anteny, odbiorniki radiowe i telewizyjne,
głośniki, głośniki bezprzewodowe, gramofony, mini wieże, radioodbiorniki, radiobudziki, słuchawki, wieże hi-fi, przedłużacze sieciowe,
wagi kuchenne, wagi elektroniczne, wagi łazienkowe, wagi mechaniczne bagażowe, wagi do pomiaru masy ciała, wagi dla niemowląt,
automatyczne sekretarki, baterie elektryczne, czytniki kodów kreskowych, drukarki komputerowe, dyktafony, ekrany projekcyjne, elektroniczne etykiety na towarach, elektroniczne tablice wyświetlające,
elektryczne urządzenia pomiarowe, interaktywne tablice wyświetla-
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jące, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kasy rejestrujące, liczydła,
maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, mikrofony, monitory jako
sprzęt komputerowy, nośniki do rejestracji dźwięku, numeryczne wyświetlacze elektroniczne, odbiorniki audio-wizualne, odtwarzacze
płyt DVD, odważniki, przyrządy do pomiaru wagi, telefony komórkowe, termometry do celów niemedycznych, urządzenia do analizy żywności, urządzenia GPS, 11 chłodziarki elektryczne, czajniki elektryczne,
latarki elektryczne, elektryczne płyty kuchenne, filtry do wody pitnej,
frytkownice elektryczne, garnki termiczne elektryczne, grill, gofrownice, grzejniki centralnego ogrzewania, instalacje do automatycznego podlewania roślin, jajowary elektryczne, kuchnie mikrofalowe,
parowary elektryczne, piekarniki, pojemniki na żywność podgrzewane elektryczne, opiekacze do kanapek, szybkowary elektryczne,
warniki elektryczne, kombiwary elektryczne, kuchenki indukcyjne
do gospodarstw domowych, klimatory do chłodzenia pomieszczeń,
koce podgrzewane elektrycznie, lampy antydepresyjne nie do celów
medycznych, lampy UV nie do celów medycznych, lampy owadobójcze, lampy LED, lampy fototerapeutyczne nie do celów medycznych,
lokówko-suszarki, suszarki do włosów, urządzenia do dystrybucji
i uzdatniania wody, urządzenia do chłodzenia powietrza, podgrzewacze powietrza, osuszacze powietrza, instalacje do filtrowania i oczyszczania powietrza, kabiny prysznicowe, kaloryfery elektryczne, kominki
elektryczne, kotły grzewcze, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, kuchenki turystyczne, sprzęt kuchenny elektryczny, lampy elektryczne, latarki
kieszonkowe, ozdobne wodotryski, parowniki, pasteryzatory, piece
do pieczenia, piece na gorące powietrze, podgrzewacze wody, prasowacze parowe, rożen, spłuczki ustępowe, toalety przenośne, światło
sufitowe, tostery, termofory, koce i poduszki podgrzewane elektrycznie nie do celów medycznych, termo-wentylatory, umywalki, urządzenia chłodzące, lodówki na wino, urządzenia do opiekania i pieczenia,
wanny, wentylatory, klimatyzatory, oczyszczacze powietrza w pomieszczeniach, nawilżacze powietrza w pomieszczeniach, ogrzewacze
powietrza w pomieszczeniach, wyciągi kuchenne, zapalarki gazu, zlewozmywaki, zmiękczacze wody, żyrandole, żarówki, ekspresy do kawy
elektryczne, fontanny czekoladowe elektryczne, garnki elektryczne
do gotowania ryżu, garnki elektryczne do gotowania żywności, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, kostkarki do lodu do lodówek,
urządzenia do popcornu, suszarki do grzybów elektryczne, urządzenia
do produkcji lodów, podgrzewacze wody.

(111) 337169
(220) 2020 05 25
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) WIĘCEK TOMASZ, Gniew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIGDADDY
(540)

(210) 513937

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.
(111) 337170
(220) 2020 02 11
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 27
(732) KWIESIELEWICZ ARKADIUSZ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE LOG TEAM
(540)

(531) 06.01.01, 06.01.02, 10.01.05, 19.07.01, 27.05.01

(210) 509909
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(510), (511) 25 odzież, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, 28 artykuły i sprzęt sportowy.

(111) 337171
(220) 2020 01 28
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) OSTROWSKI PATRYCJUSZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MP MENNICA POZNAŃSKA
(540)

(210) 509502

(591) czarny, złoty, biały
(531) 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 14 złoto, złoto w sztabkach, złoto i jego stopy, stopy złota, sztabki złota, monety ze złota, srebro, srebro i jego stopy, sztaby
srebra, monety, złote monety, monety pamiątkowe, monety do kolekcjonowania, monety niesłużące do płacenia, zestawy monet
do celów kolekcjonerskich, diamenty, medale, medale pamiątkowe,
medale ze złota.
(111) 337172
(220) 2019 12 09
(210) 507794
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) HETMAŃCZUK KRZYSZTOF COLLAGE-FLEX, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HETMAN FLEX
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.11, 26.01.18, 26.03.01,
26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie, nie przetworzone żywice syntetyczne i tworzywa
sztuczne, kleje stosowane w przemyśle, 2 farby, pokosty, lakiery, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy
farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla
malarzy, dekoratorów, 3 środki czyszczące, polerujące, ścierające, 17
armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, materiały zapobiegające promieniowaniu ciepła, dielektryki, materiały dźwiękoszczelne, farby, lakiery i oleje izolacyjne, folie z tworzyw
sztucznych inne niż do pakowania, przewody giętkie niemetalowe, rękawice ochronne, szczeliwa do połączeń, niemetalowe taśmy uszczelniające do okien i drzwi, budowlane masy uszczelniające.
(111) 337173
(220) 2019 12 02
(210) 507447
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) BIOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOMO
(510), (511) 4 biopaliwo, 11 urządzenia grzewcze biokominki, 37
usługi instalacyjne biokominków.
(111) 337174
(151) 2020 10 09

(220) 2019 11 20
(441) 2020 01 27

(210) 506943
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(732) Walmark a.s., Třinec (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) Sinulan. Wybierz moc natury i oddychaj swobodnie
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy, minerały i pierwiastki śladowe, preparaty higieniczne do celów medycznych,
odżywcze suplementy diety do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
środki odkażające, lecznicze środki do czyszczenia zębów i syropy,
herbata ziołowa i ekstrakty do celów leczniczych, lecznicze dodatki do żywności, preparaty odżywcze lub dietetyczne do celów
leczniczych do użycia jako codzienne suplementy diety w postaci
artykułów spożywczych w proszku lub oddzielnych mieszanek, zawierających w szczególności mleko w proszku lub białko zwierzęce
lub białko roślinne, także z witaminami lub minerałami lub pierwiastkami śladowymi lub dodatkiem cukru, preparaty białkowe lub
żywność do celów leczniczych, produkty wzbogacone w witaminy
i minerały w postaci koncentratów do użytku medycznego jako suplementy diety, suplementy diety do celów niemedycznych ujęte
w tej klasie, środki pobudzające oddychanie, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób dróg oddechowych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu oddechowego, 35
usługi reklamowe w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, zarządzanie działalnością gospodarczą związaną ze sprzedażą detaliczną
i hurtową produktów do pielęgnacji zdrowia, środków toaletowych,
suplementów żywnościowych, napojów, leków i produktów farmaceutycznych, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie czynności biurowych, administrowanie działalnością
gospodarczą związaną z udzielaniem licencji na towary i usługi
osób trzecich, administrowanie działalnością gospodarczą poprzez
marketing pośredni za pomocą sieci społecznościowych w Internecie, blogów internetowych oraz innych pośrednich sieci łączności
elektronicznej i wymiany informacji, komercyjne informacje i porady dla konsumentów, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja
o działalności gospodarczej, usługi public relations, prezentowanie
firm w Internecie i innych mediach, prezentowanie przedsiębiorstw
inwestorom (investor relations), prezentowanie firm dla kandydatów do pracy, także w Internecie, organizacja i prowadzenie imprez
reklamowych, prezentacji przedsiębiorstw i imprez rekrutacyjnych,
także przez Internet, planowanie i kształtowanie środków reklamowych, prezentacji przedsiębiorstw i środków rekrutacyjnych,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, wydawanie i redagowanie tekstów reklamowych, reklama
telewizyjna, radiowa i internetowa, tworzenie i rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych zarówno w postaci ogłoszeń o pracę, jak
i także tworzenie jednolitego wizerunku (corporate identity) przedsiębiorstw w mediach, planowanie, organizowanie i przeprowadzanie występów na targach, rozwijanie i tworzenie koncepcji reklamowych i promocyjnych, badania rynkowe, udzielanie informacji
biznesowych i marketingowych w Internecie, prowadzenie imprez
informacyjnych w odniesieniu do spraw zawodowych w dziedzinie
opieki zdrowotnej, negocjowanie umów z aptekami, hurtownikami,
podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną, usługi opiekuńcze,
domami opieki dla osób starszych i domami pomocy społecznej, audyt działalności gospodarczej, w szczególności księgowość w zakresie zdrowia publicznego, usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie
leczenia i zarządzania zaburzeniami zdrowotnymi oraz podejmowania odpowiednich działań w zaradzaniu tym zaburzeniom, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna lub hurtowa on-line środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, udostępnianie
przewodników reklamowych on-line związanych z produktami farmaceutycznymi oraz zaopatrzeniem medycznym.
(111) 337175
(220) 2019 11 05
(210) 506453
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) Walmark a.s., Třinec (CZ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) twoje największe wsparcie na każdą porę roku
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(732) I.G.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRANCUSKI INSTYTUT ZARZĄDZANIA
(540)

(591) zielony, żółty, niebieski, pomarańczowy, jasnoniebieski,
czerwony, jasnozielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.02.05, 26.02.13, 26.02.15, 01.03.01,
01.03.15, 01.15.17, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy, preparaty zawierające minerały i pierwiastki śladowe, preparaty higieniczne do celów medycznych, odżywcze suplementy diety do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, środki odkażające, lecznicze środki do czyszczenia zębów i syropy, herbata ziołowa i ekstrakty do celów leczniczych, lecznicze
dodatki do żywności, preparaty odżywcze lub dietetyczne do celów
leczniczych do użycia jako codzienne suplementy diety w postaci artykułów spożywczych w proszku lub oddzielnych mieszanek, zawierających w szczególności mleko w proszku lub białko zwierzęce lub
białko roślinne, także z witaminami lub minerałami lub pierwiastkami śladowymi lub dodatkiem cukru, preparaty białkowe lub żywność
do celów leczniczych, produkty wzbogacone w witaminy i minerały
w postaci koncentratów do użytku medycznego jako suplementy
diety, suplementy diety, 44 opieka medyczna i zdrowotna.

(591) czarny, niebieski, biały, czerwony
(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, doradztwo biznesowe, doradztwo związane z zarządzaniem, usługi konsultingowe związane
z zarządzaniem, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego,
w tym przez Internet, 41 nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu,
przemysłu i technologii informacyjnej, organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], prowadzenie warsztatów [szkolenia], przekazywanie know-how [szkolenia], przygotowywanie,
organizowanie prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, szkolenia w zakresie umiejętności
biznesowych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, nauczanie w zakresie
ekonomii i zarządzania.
(111) 337179
(220) 2020 06 10
(210) 514651
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) ZAMET-BUDOWA MASZYN SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HZ
(540)

(111) 337176
(220) 2019 04 26
(210) 499186
(151) 2019 10 08
(441) 2019 06 10
(732) SKLEP BEFSZTYK.PL DIANA SŁONIEWSKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Taste Store MEATS & MORE
(540)
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa (młoty
parowe [maszyny], walcarki [do obróbki metali]).
(591) ciemnoszary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce, warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje, tłuszcze jadalne, 30
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, nienaturalna, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, miód,
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), lód, 35 sprzedaż żywności przez Internet, 40 przetwarzanie żywności i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność.
(111) 337177
(220) 2020 06 12
(210) 514678
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) DWORCZYK JERZY ATV GROUP CENTRUM FILMOWE ATV
FILM, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) studio promotion.pl
(510), (511) 41 kursy i szkolenia dla modelek, fotomodelek, hostess,
modeli, fotomodeli, hostmenów, dzieci, aktorów statystów oraz epizodystów, realizowane na platformie internetowej, telewizyjnej i innych.
(111) 337178
(151) 2020 11 10

(220) 2020 06 10
(441) 2020 07 27

(210) 514658

(111) 337180
(220) 2020 06 10
(210) 514652
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) ROSZKO MICHAŁ MONTANAROSS GROUP, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HERMETIC SQUARE
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet
i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież
wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież
treningowa, odzież do spania, sukienki, suknie, T-shirty, koszulki,
bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna
męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki, paski [odzież], stroje kąpielowe, kąpielówki, odzież o termoizolacyjnych właściwościach,
obuwie, czapki [nakrycia głowy], nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez
Internet takich towarów jak: odzież, odzież damska, odzież męska,
odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia
dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców,
odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa,
odzież treningowa, odzież do spania, sukienki, suknie, T-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki, paski [odzież], stroje
kąpielowe, kąpielówki, odzież o termoizolacyjnych właściwościach,
obuwie, czapki [nakrycia głowy], nakrycia głowy.
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(111) 337181
(220) 2020 06 15
(210) 514742
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) TUCHMET SPÓŁDZIELNIA BRANŻY METALOWEJ, Tuchola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TUCHMET
(510), (511) 6 metalowe wieszaki na rośliny, metalowe klatki na rośliny,
szklarnie z ramą metalową do użytku ogrodniczego, metalowe konstrukcje nośne szklarni, pergole z metalu, metalowe inspekty, haki metalowe do wieszania odzieży, metalowe wieszaki (stojaki) na odzież,
metalowe paliki do roślin lub drzew, słupki metalowe, słupy podporowe metalowe, metalowe słupy ogrodzeniowe, metalowe łączniki
do ogrodzeń, metalowe ogrodzenia druciane, metalowe panele ogrodzeniowe, haki metalowe, haki metalowe do użytku w budownictwie, kotwy metalowe, zaciski [klamry] metalowe, uchwyty z metalu,
wsporniki metalowe dla budownictwa, wsporniki metalowe, metalowe wsporniki do półek, metalowe uchwyty pierścieniowe, akcesoria
metalowe do okien, bramy metalowe, drobnica metalowa do drzwi,
drzwi i okna metalowe, drzwi metalowe garażowe, drzwi ogrodowe
(metalowe obramowania-), drzwiowe (futryny-) metalowe, elementy
drzwiowe metalowe, kraty metalowe, kołatki metalowe do drzwi, kratki wentylacyjne (z metalu) do montowania w oknach, łączniki metalowe do okien skrzynkowych, zawiasy metalowe, balustrady metalowe,
barierki metalowe, metalowe uchwyty do poręczy, poręcze metalowe
do użytku w budynkach, schodnie metalowe, konstrukcje metalowe,
konstrukcje stalowe [budownictwo], metalowe kozły, inne niż meble,
metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, pachołki z metalu, platformy
widokowe z metalu, wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, wiaty
[budynki] z metalu, wiaty rowerowe [konstrukcje] z metalu, metalowe
stojaki do przechowywania rowerów, metalowe konstrukcje podporowe do banerów, kontenery na śmieci [kosze] z metalu, kontenery
transportowe z metalu, kosze szańcowe z metalu, metalowe urządzenia zamykające do użytku na pojemnikach, palety transportowe metalowe, boje metalowe, boje cumownicze metalowe, metalowe haki
cumownicze, metalowe skrzynki na listy, okucia meblowe z metalu,
gałki [uchwyty] metalowe, nasadki pierścieniowe do rękojeści [z metalu], cyfry i litery z metali nieszlachetnych, z wyjątkiem czcionek drukarskich, sprzęt wspinaczkowy [raki], urządzenie odstraszające ptaki
(poruszane wiatrem-), metalowe, 7 aeratory, aeratory do trawników
[maszyny], aplikatory nawozu w postaci przyczep do ciągników, mini
kultywatory, przycinarki do trawy, rębarki do okrągłych beli [maszyny],
noże do rębarek [części maszyn], drzwi wind, dźwigi, dźwigi budowlane, dźwigi osobowe, dźwigi towarowe, instalacje dźwigowe, instalacje
podnośnikowe do transportu osób i towarów, mechanizmy wind, podnośniki [windy], przekładnie zębate do wind osobowych, urządzenia
napędowe do wind, windy budowlane, windy do użytku w klatkach
schodowych, windy pasażerskie do budynków, windy schodowe, 8
aeratory do trawników [narzędzia ręczne], grabie, grabie [narzędzia],
grace, motyczki [narzędzia ręczne], kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], kultywatory ręczne, kultywatory trójzębne do ogrodnictwa,
łopatki [ogrodnictwo], łopaty [narzędzia], maszyny do przycinania żywopłotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], motyki [narzędzia ręczne],
narzędzia do zbierania owoców [narzędzia ręczne], narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia ręczne do sadzenia cebulek, nieelektryczne rozpylacze do noszenia na plecach, nożyce do przycinania
gałęzi [narzędzia ręcznej, obsługiwane ręcznie rozpylacze do środków
owadobójczych, opielacze ręczne, opryskiwacze [ręcznie obsługiwane] ogrodnicze, piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], podkaszarki
ręczne, przycinacze do gałęzi [narzędzia ręczne], przyrządy do obcinania gałęzi [ręcznie obsługiwane], ręczne łopatki do dołków pod
słupki, ręczne narzędzia rolnicze, sekatory ogrodnicze, sierpaki, sierpy
[narzędzia obsługiwane ręcznie], szpadle [narzędzia], walce ogrodowe
[ręcznie obsługiwane], widełki do pielenia [ręczne], widły, widły ogrodowe, widły rolnicze [narzędzia ręczne], widły szerokozębne do celów
rolniczych, 12 części rowerowe, wózki na kółkach dla dzieci, 20 altany
[meble], fotele rozkładane z odchylanym oparciem, fotele rozkładane
z podnóżkiem, leżaki, meble do oranżerii, meble kempingowe, meble
ogrodowe, meble rattanowe, meble trzcinowe, mocowane do ściany
wieszaki na narzędzia, modułowe układy półek [meble], nogi krzeseł,
nogi stołowe, osłony do kominków, osłony do kominków (meble), postumenty pod doniczki na rośliny, regały metalowe, ruchome ławki,
stojaki na doniczki z kwiatami, stojaki na drewno opałowe, stojaki wystawowe, stelaże wystawowe, stoły do użytku w ogrodach, stoły metalowe, wsporniki do półek metalowe [części mebli], 37 instalacja wind,
instalowanie i naprawa wind, instalowanie wind, konserwacja wind,
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naprawa i konserwacja wind, 40 produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, produkcja na zamówienie artykułów
żelaznych, produkcja na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych elementów
konstrukcyjnych, obróbka metali, kucie artykułów metalowych na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, kucie metali, tłoczenie
metalu, formowanie metali na zimno, cieplna obróbka metali, obróbka
cieplna powierzchni metali, odlewanie metali, obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, cięcie metalu, usługi tokarskie, wiercenie w metalach, frezowanie, szlifowanie, piaskowanie, śrutowanie, spawanie, lutowanie, powlekanie proszkowe, produkcja łodzi na zamówienie.

(111) 337182
(220) 2020 06 15
(210) 514744
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) TUCHMET SPÓŁDZIELNIA BRANŻY METALOWEJ, Tuchola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRESTIGE
(510), (511) 8 aeratory do trawników [narzędzia ręczne], grabie, grabie [narzędzia], grace, motyczki [narzędzia ręczne], kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], kultywatory ręczne, kultywatory trójzębne
do ogrodnictwa, łopatki [ogrodnictwo], łopaty [narzędzia], maszyny
do przycinania żywopłotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], motyki
[narzędzia ręczne], narzędzia do zbierania owoców [narzędzia ręczne], narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia ręczne
do sadzenia cebulek, nieelektryczne rozpylacze do noszenia na plecach, nożyce do przycinania gałęzi [narzędzia ręczne], obsługiwane
ręcznie rozpylacze do środków owadobójczych, opielacze ręczne,
opryskiwacze [ręcznie obsługiwane] ogrodnicze, piły ogrodnicze
[ręcznie obsługiwane], podkaszarki ręczne, przycinacze do gałęzi
[narzędzia ręczne], przyrządy do obcinania gałęzi [ręcznie obsługiwane], ręczne łopatki do dołków pod słupki, ręczne narzędzia rolnicze, sekatory ogrodnicze, sierpaki, sierpy [narzędzia obsługiwane
ręcznie], szpadle [narzędzia], walce ogrodowe [ręcznie obsługiwane],
widełki do pielenia [ręczne], widły, widły ogrodowe, widły rolnicze
[narzędzia ręczne], widły szerokozębne do celów rolniczych.
(111) 337183
(220) 2020 06 15
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) GOŚCIAŃSKI SŁAWOMIR, Dąbrowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HIBERNUS
(540)

(210) 514745

(591) granatowy, niebieski, biały
(531) 01.15.17, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne.
(111) 337184
(220) 2020 06 15
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Źródlany Dar
(540)

(210) 514746

(531) 06.01.02, 06.01.04, 01.15.24, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 32 woda [napoje], woda gazowana, woda litowa, woda
mineralna [napoje], woda sodowa, woda stołowa.
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(111) 337185
(220) 2020 06 15
(210) 514747
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AFERA
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi informacji handlowej, usługi w zakresie doradztwa gospodarczego, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, doradztwo kadrowe, analizy kosztów,
działalność marketingowa, pośrednictwo pracy, 38 emisja radiowa,
emisja telewizyjna, przygotowanie programów radiowych i telewizyjnych, 41 produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych, informacje o imprezach rozrywkowych, informacje edukacyjne, organizowanie kursów edukacyjnych, organizowanie obozów
wypoczynkowych, organizowanie kongresów, sympozjów.
(111) 337186
(220) 2020 06 15
(210) 514749
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEYNN COSMETICS
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 3 dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], kremy
perfumowane, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowane wody toaletowe, perfumy, spraye do ciała, woda perfumowana, woda toaletowa, zapachowe kremy i płyny do pielęgnacji ciała, zapachy, balsamy samoopalające [kosmetyki], błyszczyki do ust,
brokat do twarzy, brokat do twarzy i ciała, cienie do powiek, etui
na szminkę, eyelinery, eyelinery w ołówku, fluid do makijażu, kleje
do sztucznych rzęs, włosów paznokci, kolorowe kosmetyki do oczu,
kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektor do twarzy, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do brwi, kosmetyki do ust, kredki do makijażu, kredki do ust,
kremy kosmetyczne, ołówki do brwi, palety błyszczyków do ust,
palety cieni do powiek, prasowany puder to twarzy, produkty kolorowe do policzków, pudry w kamieniu [kosmetyki], róż, róż do twarzy, szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs, wydłużające tusze
do rzęs, kremowe mydło do ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do pielęgnacji ciała, mydła kosmetyczne, mydła w kremie do mycia, mydła
płynie do kąpieli, peelingi złuszczające do stóp, peelingi złuszczające
do rąk, szampony do ciała, żele do użytku kosmetycznego, żele pod
prysznic, aromatyczne olejki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone
kosmetykami, olejkami i barwnikami, musująca piana do kąpieli,
mydło do kąpieli, olejek do kąpieli, perełki zawierające kosmetyki
do kąpieli, piana do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, żel do kąpieli, dezodoranty, balsamy do ciała, balsamy do rąk, balsamy do stóp
[nielecznicze], balsamy do ust, błoto kosmetyczne do ciała, emulsje
do wzmacniania paznokci, kosmetyczne maski błotne, koncentraty
nawilżające [kosmetyki], kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki do paznokci, kremy do rąk, kremy
do twarzy, kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy perfumowane, kremy
po goleniu, kremy ujędrniające skórę, lakiery do paznokci, maseczki
do ciała, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy,
maseczki nawilżające, maseczki oczyszczające, maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki do skóry, masło do ciała, masło do rąk
i ciała, mleczka do ciała, mleczki kosmetyczne, mleczka nawilżające,
mus do pielęgnacji skóry, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze serum do skóry, odżywki do paznokci, odżywki do ust, olejki
do ciała, olejki do opalania, peelingi złuszczające do ciała, peelingi
złuszczające do twarzy, pianka do czyszczenia, płyn do golenia,
płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, ciała
i rąk, płyny do golenia, płyny oczyszczające, preparaty kosmetyczne do samoopalania, proszki do kąpieli, puder do ciała, rzęsy, rzęsy
sztuczne, serum do twarzy do celów kosmetycznych, preparaty
złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], sole do kąpieli, szminki
w kremie do ust, toniki do skóry, toniki do twarzy [kosmetyki], zapachowe kremy do ciała, żele do twarzy, żele oczyszczające, balsam
do włosów, kosmetyczne płyny do włosów, kremy odżywcze, ma-
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seczki do włosów, odżywki do włosów, odżywki nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, pianka do włosów, pianka
do stylizacji włosów, płyny do stylizacji włosów, płyny ochronne
do włosów, preparaty do układania włosów, preparaty kosmetyczne
do włosów i skóry głowy, serum do włosów, szampony do włosów,
szampony z odżywką do włosów, balsamy do golenia, płyny po goleniu, 4 świece perfumowane, świece zapachowe, zapachowe świece
aromaterapeutyczne, 10 rękawice do masażu, 21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu, aplikatory do makijażu oczu,
aplikatory do nakładania makijażu na oczy, atomizery do perfum,
dozowniki do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie [do celów
domowych], dozowniki mydła, dozowniki produktów do mycia ciała,
dozowniki szamponu, flakony na perfumy, gąbeczki do nakładania
makijażu na twarz, gąbki do ciała, gąbki do kąpieli, gąbki kosmetyczne, grzebienie, grzebyki do rzęs, miseczki, mydelniczki, pędzelki do eyelinerów, pędzelki do makijażu, pędzelki do ust, pojemniki
na kosmetyki, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy ręczne do nakładania kosmetyków, puderniczki [pojemniczki],
rękawice do peelingu, rozpylacze do perfum, szczoteczki do brwi,
szczoteczki do rzęs, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki kąpielowe,
artykuły porcelanowe dla celów dekoracyjnych, ozdobne figurki wykonane ze szkła, ozdobne pudełka szklane, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, szkło ozdobne, pojemniki na pędzelki, szczotki do włosów, szczotki kąpielowe, 24 ręczniki, ręczniki [duże,
kąpielowe], ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych, tekstylne
artykuły kąpielowe, 35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych,
41 instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kosmetyki urody, usługi szkół pielęgnacji urody, 44 doradztwo
dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody,
konsultacje dotyczące kosmetyków, manicure, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, salony piękności, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie
informacji w dziedzinie stylizacji włosów, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi
doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczonego online lub osobiście, usługi doradztwa
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi
manicure i pedicure, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi pielęgnacji
paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi
spa, usług w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie
makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie skóry, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie porad
kosmetycznych, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi
w zakresie zabiegów upiększających, usługi wizażystów, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji
ciała, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.

(111) 337187
(220) 2020 06 15
(210) 514750
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEYNN COSMETICS
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], kremy
perfumowane, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowane wody toaletowe, perfumy, spraye do ciała, woda perfumowana, woda toaletowa, zapachowe kremy i płyny do pielęgnacji cia-
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ła, zapachy, balsamy samoopalające [kosmetyki], błyszczyki do ust,
brokat do twarzy, brokat do twarzy i ciała, cienie do powiek, etui
na szminkę, eyelinery, eyelinery w ołówku, fluid do makijażu, kleje
do sztucznych rzęs, włosów paznokci, kolorowe kosmetyki do oczu,
kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektor do twarzy, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do brwi, kosmetyki do ust, kredki do makijażu, kredki do ust,
kremy kosmetyczne, ołówki do brwi, palety błyszczyków do ust,
palety cieni do powiek, prasowany puder to twarzy, produkty kolorowe do policzków, pudry w kamieniu [kosmetyki], róż, róż do twarzy, szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs, wydłużające tusze
do rzęs, kremowe mydło do ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do pielęgnacji ciała, mydła kosmetyczne, mydła w kremie do mycia, mydła
płynie do kąpieli, peelingi złuszczające do stóp, peelingi złuszczające
do rąk, szampony do ciała, żele do użytku kosmetycznego, żele pod
prysznic, aromatyczne olejki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone
kosmetykami, olejkami i barwnikami, musująca piana do kąpieli,
mydło do kąpieli, olejek do kąpieli, perełki zawierające kosmetyki
do kąpieli, piana do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, żel do kąpieli, dezodoranty, balsamy do ciała, balsamy do rąk, balsamy do stóp
[nielecznicze], balsamy do ust, błoto kosmetyczne do ciała, emulsje
do wzmacniania paznokci, kosmetyczne maski błotne, koncentraty
nawilżające [kosmetyki], kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki do paznokci, kremy do rąk, kremy
do twarzy, kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy perfumowane, kremy
po goleniu, kremy ujędrniające skórę, lakiery do paznokci, maseczki
do ciała, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy,
maseczki nawilżające, maseczki oczyszczające, maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki do skóry, masło do ciała, masło do rąk
i ciała, mleczka do ciała, mleczki kosmetyczne, mleczka nawilżające,
mus do pielęgnacji skóry, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze serum do skóry, odżywki do paznokci, odżywki do ust, olejki
do ciała, olejki do opalania, peelingi złuszczające do ciała, peelingi
złuszczające do twarzy, pianka do czyszczenia, płyn do golenia,
płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, ciała
i rąk, płyny do golenia, płyny oczyszczające, preparaty kosmetyczne do samoopalania, proszki do kąpieli, puder do ciała, rzęsy, rzęsy
sztuczne, serum do twarzy do celów kosmetycznych, preparaty
złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], sole do kąpieli, szminki
w kremie do ust, toniki do skóry, toniki do twarzy [kosmetyki], zapachowe kremy do ciała, żele do twarzy, żele oczyszczające, balsam
do włosów, kosmetyczne płyny do włosów, kremy odżywcze, maseczki do włosów, odżywki do włosów, odżywki nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, pianka do włosów, pianka
do stylizacji włosów, płyny do stylizacji włosów, płyny ochronne
do włosów, preparaty do układania włosów, preparaty kosmetyczne
do włosów i skóry głowy, serum do włosów, szampony do włosów,
szampony z odżywką do włosów, balsamy do golenia, płyny po goleniu, 4 świece perfumowane, świece zapachowe, zapachowe świece
aromaterapeutyczne, 10 rękawice do masażu, 21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu, aplikatory do makijażu oczu,
aplikatory do nakładania makijażu na oczy, atomizery do perfum,
dozowniki do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie [do celów
domowych], dozowniki mydła, dozowniki produktów do mycia ciała,
dozowniki szamponu, flakony na perfumy, gąbeczki do nakładania
makijażu na twarz, gąbki do ciała, gąbki do kąpieli, gąbki kosmetyczne, grzebienie, grzebyki do rzęs, miseczki, mydelniczki, pędzelki do eyelinerów, pędzelki do makijażu, pędzelki do ust, pojemniki
na kosmetyki, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy ręczne do nakładania kosmetyków, puderniczki [pojemniczki],
rękawice do peelingu, rozpylacze do perfum, szczoteczki do brwi,
szczoteczki do rzęs, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki kąpielowe,
artykuły porcelanowe dla celów dekoracyjnych, ozdobne figurki wykonane ze szkła, ozdobne pudełka szklane, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, szkło ozdobne, pojemniki na pędzelki, szczotki do włosów, szczotki kąpielowe, 24 ręczniki, ręczniki [duże,
kąpielowe], ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych, tekstylne
artykuły kąpielowe, 35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych,
41 instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kosmetyki urody, usługi szkół pielęgnacji urody, 44 doradztwo
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dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody,
konsultacje dotyczące kosmetyków, manicure, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, salony piękności, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie
informacji w dziedzinie stylizacji włosów, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi
doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczonego online lub osobiście, usługi doradztwa
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi
manicure i pedicure, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi pielęgnacji
paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi
spa, usług w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie
makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie skóry, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie porad
kosmetycznych, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi
w zakresie zabiegów upiększających, usługi wizażystów, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji
ciała, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.
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(540) (znak słowno-graficzny)
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(591) fioletowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.05
(510), (511) 3 dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], kremy
perfumowane, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowane wody toaletowe, perfumy, spraye do ciała, woda perfumowana, woda toaletowa, zapachowe kremy i płyny do pielęgnacji ciała, zapachy, balsamy samoopalające [kosmetyki], błyszczyki do ust,
brokat do twarzy, brokat do twarzy i ciała, cienie do powiek, etui
na szminkę, eyelinery, eyelinery w ołówku, fluid do makijażu, kleje
do sztucznych rzęs, włosów paznokci, kolorowe kosmetyki do oczu,
kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektor do twarzy, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do brwi, kosmetyki do ust, kredki do makijażu, kredki do ust,
kremy kosmetyczne, ołówki do brwi, palety błyszczyków do ust,
palety cieni do powiek, prasowany puder to twarzy, produkty kolorowe do policzków, pudry w kamieniu [kosmetyki], róż, róż do twarzy, szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs, wydłużające tusze
do rzęs, kremowe mydło do ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do pielęgnacji ciała, mydła kosmetyczne, mydła w kremie do mycia, mydła
płynie do kąpieli, peelingi złuszczające do stóp, peelingi złuszczające
do rąk, szampony do ciała, żele do użytku kosmetycznego, żele pod
prysznic, aromatyczne olejki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone
kosmetykami, olejkami i barwnikami, musująca piana do kąpieli,
mydło do kąpieli, olejek do kąpieli, perełki zawierające kosmetyki
do kąpieli, piana do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, żel do kąpieli, dezodoranty, balsamy do ciała, balsamy do rąk, balsamy do stóp
[nielecznicze], balsamy do ust, błoto kosmetyczne do ciała, emulsje
do wzmacniania paznokci, kosmetyczne maski błotne, koncentraty
nawilżające [kosmetyki], kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki do paznokci, kremy do rąk, kremy
do twarzy, kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy perfumowane, kremy
po goleniu, kremy ujędrniające skórę, lakiery do paznokci, maseczki
do ciała, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy,
maseczki nawilżające, maseczki oczyszczające, maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki do skóry, masło do ciała, masło do rąk
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i ciała, mleczka do ciała, mleczki kosmetyczne, mleczka nawilżające,
mus do pielęgnacji skóry, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze serum do skóry, odżywki do paznokci, odżywki do ust, olejki
do ciała, olejki do opalania, peelingi złuszczające do ciała, peelingi
złuszczające do twarzy, pianka do czyszczenia, płyn do golenia,
płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, ciała
i rąk, płyny do golenia, płyny oczyszczające, preparaty kosmetyczne do samoopalania, proszki do kąpieli, puder do ciała, rzęsy, rzęsy
sztuczne, serum do twarzy do celów kosmetycznych, preparaty
złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], sole do kąpieli, szminki
w kremie do ust, toniki do skóry, toniki do twarzy [kosmetyki], zapachowe kremy do ciała, żele do twarzy, żele oczyszczające, balsam
do włosów, kosmetyczne płyny do włosów, kremy odżywcze, maseczki do włosów, odżywki do włosów, odżywki nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, pianka do włosów, pianka
do stylizacji włosów, płyny do stylizacji włosów, płyny ochronne
do włosów, preparaty do układania włosów, preparaty kosmetyczne
do włosów i skóry głowy, serum do włosów, szampony do włosów,
szampony z odżywką do włosów, balsamy do golenia, płyny po goleniu, 4 świece perfumowane, świece zapachowe, zapachowe świece
aromaterapeutyczne, 10 rękawice do masażu, 21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu, aplikatory do makijażu oczu,
aplikatory do nakładania makijażu na oczy, atomizery do perfum,
dozowniki do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie [do celów
domowych], dozowniki mydła, dozowniki produktów do mycia ciała,
dozowniki szamponu, flakony na perfumy, gąbeczki do nakładania
makijażu na twarz, gąbki do ciała, gąbki do kąpieli, gąbki kosmetyczne, grzebienie, grzebyki do rzęs, miseczki, mydelniczki, pędzelki do eyelinerów, pędzelki do makijażu, pędzelki do ust, pojemniki
na kosmetyki, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy ręczne do nakładania kosmetyków, puderniczki [pojemniczki],
rękawice do peelingu, rozpylacze do perfum, szczoteczki do brwi,
szczoteczki do rzęs, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki kąpielowe,
artykuły porcelanowe dla celów dekoracyjnych, ozdobne figurki wykonane ze szkła, ozdobne pudełka szklane, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, szkło ozdobne, pojemniki na pędzelki, szczotki do włosów, szczotki kąpielowe, 24 ręczniki, ręczniki [duże,
kąpielowe], ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych, tekstylne
artykuły kąpielowe, 35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych,
41 instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kosmetyki urody, usługi szkół pielęgnacji urody, 44 doradztwo
dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody,
konsultacje dotyczące kosmetyków, manicure, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, salony piękności, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie
informacji w dziedzinie stylizacji włosów, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi
doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczonego online lub osobiście, usługi doradztwa
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi
manicure i pedicure, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi pielęgnacji
paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi
spa, usług w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie
makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie skóry, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie porad
kosmetycznych, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi
w zakresie zabiegów upiększających, usługi wizażystów, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji
ciała, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.

(111) 337189
(220) 2020 06 15
(210) 514752
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DEYNN COSMETICS
(540)

(591) złoty
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02
(510), (511) 3 dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], kremy
perfumowane, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowane wody toaletowe, perfumy, spraye do ciała, woda perfumowana, woda toaletowa, zapachowe kremy i płyny do pielęgnacji ciała, zapachy, balsamy samoopalające [kosmetyki], błyszczyki do ust,
brokat do twarzy, brokat do twarzy i ciała, cienie do powiek, etui
na szminkę, eyelinery, eyelinery w ołówku, fluid do makijażu, kleje
do sztucznych rzęs, włosów paznokci, kolorowe kosmetyki do oczu,
kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektor do twarzy, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do brwi, kosmetyki do ust, kredki do makijażu, kredki do ust,
kremy kosmetyczne, ołówki do brwi, palety błyszczyków do ust,
palety cieni do powiek, prasowany puder to twarzy, produkty kolorowe do policzków, pudry w kamieniu [kosmetyki], róż, róż do twarzy, szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs, wydłużające tusze
do rzęs, kremowe mydło do ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do pielęgnacji ciała, mydła kosmetyczne, mydła w kremie do mycia, mydła
płynie do kąpieli, peelingi złuszczające do stóp, peelingi złuszczające
do rąk, szampony do ciała, żele do użytku kosmetycznego, żele pod
prysznic, aromatyczne olejki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone
kosmetykami, olejkami i barwnikami, musująca piana do kąpieli,
mydło do kąpieli, olejek do kąpieli, perełki zawierające kosmetyki
do kąpieli, piana do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, żel do kąpieli, dezodoranty, balsamy do ciała, balsamy do rąk, balsamy do stóp
[nielecznicze], balsamy do ust, błoto kosmetyczne do ciała, emulsje
do wzmacniania paznokci, kosmetyczne maski błotne, koncentraty
nawilżające [kosmetyki], kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki do paznokci, kremy do rąk, kremy
do twarzy, kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy perfumowane, kremy
po goleniu, kremy ujędrniające skórę, lakiery do paznokci, maseczki
do ciała, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy,
maseczki nawilżające, maseczki oczyszczające, maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki do skóry, masło do ciała, masło do rąk
i ciała, mleczka do ciała, mleczki kosmetyczne, mleczka nawilżające,
mus do pielęgnacji skóry, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze serum do skóry, odżywki do paznokci, odżywki do ust, olejki
do ciała, olejki do opalania, peelingi złuszczające do ciała, peelingi
złuszczające do twarzy, pianka do czyszczenia, płyn do golenia,
płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, ciała
i rąk, płyny do golenia, płyny oczyszczające, preparaty kosmetyczne do samoopalania, proszki do kąpieli, puder do ciała, rzęsy, rzęsy
sztuczne, serum do twarzy do celów kosmetycznych, preparaty
złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], sole do kąpieli, szminki
w kremie do ust, toniki do skóry, toniki do twarzy [kosmetyki], zapachowe kremy do ciała, żele do twarzy, żele oczyszczające, balsam
do włosów, kosmetyczne płyny do włosów, kremy odżywcze, maseczki do włosów, odżywki do włosów, odżywki nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, pianka do włosów, pianka
do stylizacji włosów, płyny do stylizacji włosów, płyny ochronne
do włosów, preparaty do układania włosów, preparaty kosmetyczne
do włosów i skóry głowy, serum do włosów, szampony do włosów,
szampony z odżywką do włosów, balsamy do golenia, płyny po goleniu, 4 świece perfumowane, świece zapachowe, zapachowe świece
aromaterapeutyczne, 10 rękawice do masażu, 21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu, aplikatory do makijażu oczu,
aplikatory do nakładania makijażu na oczy, atomizery do perfum,
dozowniki do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie [do celów
domowych], dozowniki mydła, dozowniki produktów do mycia ciała,
dozowniki szamponu, flakony na perfumy, gąbeczki do nakładania
makijażu na twarz, gąbki do ciała, gąbki do kąpieli, gąbki kosmetyczne, grzebienie, grzebyki do rzęs, miseczki, mydelniczki, pędzelki do eyelinerów, pędzelki do makijażu, pędzelki do ust, pojemniki
na kosmetyki, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrzą-
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dy ręczne do nakładania kosmetyków, puderniczki [pojemniczki],
rękawice do peelingu, rozpylacze do perfum, szczoteczki do brwi,
szczoteczki do rzęs, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki kąpielowe,
artykuły porcelanowe dla celów dekoracyjnych, ozdobne figurki wykonane ze szkła, ozdobne pudełka szklane, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, szkło ozdobne, pojemniki na pędzelki, szczotki do włosów, szczotki kąpielowe, 24 ręczniki, ręczniki [duże,
kąpielowe], ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych, tekstylne
artykuły kąpielowe, 35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych,
41 instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kosmetyki urody, usługi szkół pielęgnacji urody, 44 doradztwo
dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody,
konsultacje dotyczące kosmetyków, manicure, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, salony piękności, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie
informacji w dziedzinie stylizacji włosów, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi
doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczonego online lub osobiście, usługi doradztwa
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi
manicure i pedicure, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi pielęgnacji
paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi
spa, usług w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie
makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie skóry, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie porad
kosmetycznych, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi
w zakresie zabiegów upiększających, usługi wizażystów, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji
ciała, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.

(111) 337190
(220) 2020 06 15
(210) 514753
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) DRUKARNIA INTERAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grzępy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INTERAK
(510), (511) 16 papier, karton, tektura i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały drukowane, materiały
introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, obrazy, broszury, książki, kartonaże, fotografie, odbitki fotograficzne, foto-plakaty, plakaty z papieru lub tektury,
karty pocztowe, czasopisma, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, albumy, fotoksiążki,
fotoalbumy, ramki do fotografii, urządzenia do oprawiania i naklejania fotografii, koperty, gilotyny do papieru, katalogi z fotografiami
na nośniku papierowym, druki akcydensowe i zwarte, ozdoby poligraficzne, papeterie, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 35 usługi
reklamowe, usługi wykonywania zdjęć w celach reklamowych, usługi
sortowania danych oraz wyszukiwania danych w bazach komputerowych, w plikach komputerowych, usługi zarządzania zbiorami
informatycznymi, usługi prowadzenia sklepu internetowego ze zdjęciami, fotoksiążkami, fotoalbumami, gadżetami z wykorzystaniem
fotografii, fototapetami, kartkami, plakatami, artykułami papierniczymi, usługi zarządzania przedsiębiorstwem, usługi administrowania przedsiębiorstwem, usługi wykonywania czynności biurowych,
40 usługi poligraficzne, usługi w zakresie przetwarzania, opracowywania i dostarczania on-line grafiki cyfrowej oraz drukowania
(wywoływania) on-line obrazów cyfrowych na papierze fotogra-
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ficznym lub towarach, drukowanie, introligatorstwo, usługi składania druku, nadruk wzorów na tkaninach, obróbka fotograficzna,
wywoływanie zdjęć i filmów, usługi laboratorium fotograficznego,
wykańczanie zdjęć, powiększanie, trawienie, wykonywanie odbitek,
przetwarzanie i wykonywanie reprodukcji fotograficznych, obróbka
filmów, drukowanie, grawerowanie i inne metody nakładania obrazów na towary, wypożyczanie urządzeń do wykonywania odbitek
i przetwarzania zdjęć, elektroniczne przechowywanie obrazów fotograficznych, usługi w zakresie doradztwa, informacji i konsultingu
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 publikowanie, usługi
wydawnicze, usługi publikowania książek, fotoksiążek, tekstów innych niż reklamowe, zdjęć, udostępnianie publikacji on-line, usługi
fotograficzne ujęte w tej klasie, świadczone również za pośrednictwem Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy: portretowych, reportażowych,
okolicznościowych, krajobrazowych, technicznych, wykonywanie
fotokopii, audiowizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości,
usługi biblioteki fotograficznej, umożliwianie osobom trzecim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych, w tym dostępu za pomocą środków elektronicznych, dystrybucja (inaczej niż poprzez
transport) obrazów fotograficznych, w tym dystrybucja za pomocą
środków elektronicznych, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące którejkolwiek z wyżej wymienionych usług, usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizacja szkoleń, działalność
sportowa i kulturalna, usługi doradcze w zakresie publikowania.

(111) 337191
(220) 2020 06 16
(210) 514768
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pijesz zwykłą czy dziką?
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, 33 napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, cydr.
(111) 337192
(220) 2020 06 02
(210) 514220
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEFRO HOME INTRA
(510), (511) 11 kotły grzewcze, kominki, kominki elektryczne, domowe kominki gazowe, piece grzewcze, piece [urządzenia grzewcze],
armatura do pieców, wsporniki do pieców, prefabrykowane elementy pieców, chłodnice do pieców, piecyki opalane drewnem, piecyki
na drewno, piecyki na węgiel, piece do ogrzewania centralnego,
piece na węgiel drzewny, piece na paliwa stałe, aparatura grzewcza
do pieców, urządzenia wspomagające do pieców, urządzenia do załadunku pieców, zbiorniki chłodzące do pieców, dopalacze będące
elementami pieców, dysze regulujące [części pieców], wyprofilowane elementy instalacji pieców, piece do sprzedaży w zestawach,
piece o powolnym spalaniu [piece opalane drewnem do użytku domowego], piece węglowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], misy na zanieczyszczenia [części kominków lub pieców].
(111) 337193
(220) 2020 06 02
(210) 514224
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INTRA
(510), (511) 11 kotły grzewcze, kominki, kominki elektryczne, domowe kominki gazowe, piece grzewcze, piece [urządzenia grzewcze],
armatura do pieców, wsporniki do pieców, prefabrykowane elementy pieców, chłodnice do pieców, piecyki opalane drewnem, piecyki
na drewno, piecyki na węgiel, piece do ogrzewania centralnego,
piece na węgiel drzewny, piece na paliwa stałe, aparatura grzewcza
do pieców, urządzenia wspomagające do pieców, urządzenia do załadunku pieców, zbiorniki chłodzące do pieców, dopalacze będące
elementami pieców, dysze regulujące [części pieców], wyprofilowane elementy instalacji pieców, piece do sprzedaży w zestawach,
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piece o powolnym spalaniu [piece opalane drewnem do użytku domowego], piece węglowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], misy na zanieczyszczenia [części kominków lub pieców].

(111) 337194
(220) 2020 06 02
(210) 514225
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) KYDRYŃSKI MARCIN SIESTA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marcin Kydryński prezentuje SIESTA w drodze
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 02.01.16, 02.01.23
(510), (511) 9 media do pobierania, muzyczne nagrania dźwiękowe,
muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach
internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, muzyka cyfrowa
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, nagrania audio, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, nagrania
multimedialne, nagrania muzyczne, nagrania muzyczne na taśmach,
podcasty, podcasty do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, serie
muzycznych nagrań dźwiękowych, cyfrowe taśmy audio, nagrania
audio i wideo, taśmy zawierające nagrania audio, taśmy muzyczne,
taśmy z nagraniami muzyki, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
41 organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie wydarzeń
muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych, zapewnianie
muzyki na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, koncerty muzyczne
na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, udostępnianie
publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów muzycznych na żywo, koncerty muzyczne, wykonywanie programów
muzycznych, organizowanie imprez muzycznych, usługi festiwali
muzycznych, produkcja nagrań muzycznych.
(111) 337195
(220) 2020 06 02
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) Unilab, LP, Rockville, Maryland (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOSTED E energia
(540)

(210) 514226

(591) czerwony, czarny, żółty, biały
(531) 29.01.14, 25.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.21,
27.05.11, 27.05.24
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych,
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produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, krople
witaminowe, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, mieszane
preparaty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki
witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 batony spożywcze na bazie
orzechów, batony spożywcze na bazie soi, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki
na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 30 batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe
i energetyczne, batony zbożowe, batony czekoladowe, batoniki muesli, batoniki owsiane, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze],
batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki
zbożowe będące zamiennikami posiłków, mrożone mleczne desery
w formie batonów, 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami
i solami mineralnymi, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje funkcjonalne na bazie
wody.

(111) 337196
(220) 2020 06 02
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) Unilab, LP, Rockville, Maryland (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOSTED E energia
(540)

(210) 514227

(591) czerwony, czarny, jasnoróżowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 27.05.21,
27.05.24, 25.05.02
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych,
produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
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przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, krople
witaminowe, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, mieszane
preparaty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki
witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 batony spożywcze na bazie
orzechów, batony spożywcze na bazie soi, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki
na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 30 batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe
i energetyczne, batony zbożowe, batony czekoladowe, batoniki muesli, batoniki owsiane, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze],
batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki
zbożowe będące zamiennikami posiłków, mrożone mleczne desery
w formie batonów, 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami
i solami mineralnymi, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje funkcjonalne na bazie
wody.

(111) 337197
(220) 2020 06 02
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) Unilab, LP, Rockville, Maryland (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOSTED O odporność
(540)

(210) 514228

(591) żółty, czarny, jasnoróżowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych,
produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
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i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, krople
witaminowe, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, mieszane
preparaty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki
witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 batony spożywcze na bazie
orzechów, batony spożywcze na bazie soi, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki
na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 30 batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe
i energetyczne, batony zbożowe, batony czekoladowe, batoniki muesli, batoniki owsiane, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze],
batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki
zbożowe będące zamiennikami posiłków, mrożone mleczne desery
w formie batonów, 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami
i solami mineralnymi, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje funkcjonalne na bazie
wody.

(111) 337198
(220) 2020 06 02
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOSTED O odporność
(540)

(210) 514229

(591) żółty, czarny, ciemnoróżowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych,
produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, krople
witaminowe, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, mieszane
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preparaty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki
witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 batony spożywcze na bazie
orzechów, batony spożywcze na bazie soi, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki
na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 30 batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe
i energetyczne, batony zbożowe, batony czekoladowe, batoniki muesli, batoniki owsiane, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze],
batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki
zbożowe będące zamiennikami posiłków, mrożone mleczne desery
w formie batonów, 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami
i solami mineralnymi, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje funkcjonalne na bazie
wody.

(111) 337199
(220) 2020 06 02
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOSTED S anty-stres
(540)

(210) 514230

(591) niebieski, czarny, fioletowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych,
produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, krople
witaminowe, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, mieszane
preparaty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki
witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 batony spożywcze na bazie
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orzechów, batony spożywcze na bazie soi, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki
na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 30 batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe
i energetyczne, batony zbożowe, batony czekoladowe, batoniki muesli, batoniki owsiane, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze],
batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki
zbożowe będące zamiennikami posiłków, mrożone mleczne desery
w formie batonów, 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami
i solami mineralnymi, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje funkcjonalne na bazie
wody.

(111) 337200
(220) 2020 06 02
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) Unilab, LP, Rockville, Maryland (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOSTED S anty-stres
(540)

(210) 514231

(591) niebieski, czarny, zielony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych,
produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, krople
witaminowe, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, mieszane
preparaty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki
witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 batony spożywcze na bazie
orzechów, batony spożywcze na bazie soi, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki
na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 30 batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe
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i energetyczne, batony zbożowe, batony czekoladowe, batoniki muesli, batoniki owsiane, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze],
batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki
zbożowe będące zamiennikami posiłków, mrożone mleczne desery
w formie batonów, 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami
i solami mineralnymi, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje funkcjonalne na bazie
wody.

(111) 337201
(220) 2020 06 02
(210) 514241
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Puchały-Raszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) YOLYN
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki pielęgnacyjne do skóry.
(111) 337202
(220) 2020 06 02
(210) 514242
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 06
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełm (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Woda Króla Daniela
(510), (511) 32 wody niegazowane, wody gazowane, wody źródlane,
wody mineralne, wody, stołowe, wody sodowe, wody smakowe.
(111) 337203
(220) 2020 06 02
(210) 514249
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) URBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LogiLoco
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.24,
26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 19 materiały niemetalowe do użytku w budownictwie, budynki przenośne, niemetalowe, betonowe elementy budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe, domy prefabrykowane (niemetalowe), niemetalowe modułowe elementy budowlane, 35 zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
sprawami przedsiębiorstwa, analiza marketingowa nieruchomości, 36
finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie nieruchomości,
finansowanie projektów budowlanych, inwestowanie w nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 43 tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 337204
(220) 2020 06 02
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 10
(732) HOUSE-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) uPacjenta
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 24.13.01, 18.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 337205
(220) 2020 06 02
(210) 514265
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) easyControl
(540)

(591) ciemnoszary, ciemnoróżowy, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
preparaty do diagnozowania ciąży, zestawy testów owulacyjnych,
preparaty do testów ciążowych do użytku domowego, materiały
do testów diagnostycznych do użytku medycznego.
(111) 337206
(220) 2020 06 02
(210) 514270
(151) 2020 11 20
(441) 2020 07 27
(732) SATIVA LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SativaLife
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże, sól, przyprawy i dodatki smakowe, 31 karmy i pasze dla
zwierząt, 34 artykuły do użytku z tytoniem, tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy
elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, przybory dla palaczy, 35
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej.
(111) 337207
(220) 2020 06 02
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) KĄDZIELA MAGDALENA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAKU BOX
(540)

(210) 514256

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.24

(210) 514273
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(510), (511) 16 papier, papier falisty, tektura, tektura falista i wyroby
z tych materiałów do pakowania: pudełka, pudła klapowe i fasonowe, formatki, kątowniki ochronne, narożniki, koszyki, pojemniki,
przekładki, skrzynki, tacki, torby, torebki, woreczki, rożki do pakowania, opakowania do butelek, torby na śmieci, wyroby z tektury
w technologii plastra miodu: palety ładunkowe, skrzynio-palety,
przekładki i taśmy przekładkowe, wypełnienia, wyposażenie pudeł:
kratownice, wkładki, obwoluty i przekładki, rury tekturowe, wyroby
z papieru i/lub tektury: papier makulaturowy, papier do pakowania:
parafinowany, pergaminowy, srebrny, ręczniki papierowe, serwetki
papierowe toaletowe, papierowe artykuły piśmienne, druki, foldery
reklamowe, informatory, ulotki, plakietki i etykiety papierowe, taśmy
papierowe, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych, tapety,
wyroby z tworzyw sztucznych do pakowania: pojemniki z tworzyw
sztucznych, wytłoczki na owoce, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie.

(111) 337208
(220) 2020 06 02
(210) 514274
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732) KUŁYK PAULINA K&K CONSULTING PAULINA KUŁYK, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) f&p FINANCE&PROFIT
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 24.17.25
(510), (511) 36 analiza inwestycyjna, analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, doradcze usługi zarządzania finansowego,
doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące usług związanych ze zwrotem
pożyczek, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo
finansowe, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo
finansowe i usługi konsultingu finansowego, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo inwestycyjne, doradztwo kredytowe, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, finansowe i inwestycyjne
usługi konsultacyjne, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, finansowe usługi konsultingowe, informacje finansowe, informacje inwestycyjne, planowanie finansowe, przygotowanie analiz
finansowych, usługi analiz finansowych związane z inwestycjami,
usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze
dotyczące finansowania, usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze
w zakresie strategii finansowych, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, 41 kursy edukacyjne dotyczące finansów, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów,
zapewnianie kursów instruktażowych w dziedzinie finansów, 45 audyty zgodności z przepisami, badania prawne, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych.
(111) 337209
(220) 2020 06 02
(210) 514276
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZYTAJ PL
(540)

(531) 20.07.02, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich jak próbki, druki, prospekty,
broszury, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklamy radiowe, public relations, reklamy telewizyjne, agencje public relations, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, edycja tekstów, reklamy koresponden-
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cyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi przeglądu
prasy, oferowanie w mediach produktów dla celów handlu detalicznego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu,
41 rozrywka w postaci widowisk, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, publikowanie książek, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, informacje o rozrywce,
organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjum, produkcja filmów na taśmach wideo, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże, fotografie,
nagrywanie filmów na taśmach video w zakresie filmowania, pisanie
tekstów, innych niż reklamowych.

(111) 337210
(220) 2020 06 02
(210) 514278
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KSEROSTEMIN
(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, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(111) 337211
(220) 2020 06 02
(210) 514279
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Actiaroma
(540)

(591) ciemnoróżowy, biały, jasnoniebieski
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 337212
(220) 2020 06 02
(210) 514280
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732) KUŁYK PAULINA K&K CONSULTING PAULINA KUŁYK, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K&K CONSULTING
(510), (511) 36 analiza inwestycyjna, analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, doradcze usługi zarządzania finansowego,
doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące usług związanych ze zwrotem
pożyczek, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo
finansowe, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo
finansowe i usługi konsultingu finansowego, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo inwestycyjne, doradztwo kredytowe, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, finansowe i inwestycyjne
usługi konsultacyjne, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, finansowe usługi konsultingowe, informacje finansowe, informacje inwestycyjne, planowanie finansowe, przygotowanie analiz
finansowych, usługi analiz finansowych związane z inwestycjami,
usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze
dotyczące finansowania, usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze
w zakresie strategii finansowych, usługi konsultacyjne dotyczące in-
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westycji, 41 kursy edukacyjne dotyczące finansów, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów,
zapewnianie kursów instruktażowych w dziedzinie finansów, 45 audyty zgodności z przepisami, badania prawne, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych.

(111) 337213
(220) 2020 06 02
(151) 2020 12 08
(441) 2020 07 20
(732) OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M%F
(540)

(210) 514297

(591) biały, czerwony
(531) 24.17.07, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej a także przez strony internetowe towarów branż:
odzieżowa, w tym również obuwie i nakrycia głowy, jubilerska, z zakresu mody, usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów bagażowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym,
usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych.
(111) 337214
(220) 2020 06 02
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPORTSTYLE STORY
(540)

(210) 514299

(531) 26.02.07, 26.02.18, 26.02.24, 27.05.21, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 9 artykuły optyczne, futerały na telefony, gogle do pływania, kaski dla rowerzystów, kaski do użytku przy uprawianiu sportów, kaski ochronne do uprawiania sportu, krokomierze [pedometry],
maski do pływania, nośniki do przechowywania danych, okulary dla
rowerzystów, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne, opaski ostrzegawcze, paski do okularów przeciwsłonecznych, paski do telefonów komórkowych, słuchawki [zakładane
na głowę], sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii infor-
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macyjnej i audiowizualne, zegarki inteligentne, 14 biżuteria i wyroby
jubilerskie, bransoletki charytatywne, kółka na klucze i breloczki oraz
zawieszki do nich, przyrządy do mierzenia czasu, przyrządy do pomiaru czasu w sporcie [stopery], urządzenia do pomiarów czasu podczas
imprez sportowych, 18 bagaż, bagaże podróżne, duże, lekkie torby
sportowe do noszenia na nadgarstku, elastyczne torby na odzież,
etui, futerały na dokumenty, kije trekkingowe, kosmetyczki, kufry
bagażowe, laski, kijki marszowe i trekkingowe, parasole i parasolki,
plecaki, plecaki sportowe, plecaki wycieczkowe, pokrowce podróżne na ubrania, portfele na karty kredytowe, saszetki biodrowe, torby gimnastyczne, torby na kółkach, torby na kółkach, torby szkolne
[z paskiem na ramię], torebki, torebki na biodra [nerki], torebki na ramię, tornistry szkolne, walizki, walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, worki marynarskie, zestawy
podróżne, 21 bidony rowerowe, bidony sprzedawane puste, materiały do wyrobu szczotek i pędzli, przybory toaletowe, sprzęt i artykuły
do sprzątania i czyszczenia, szczotki, szczotki do czyszczenia sprzętu
sportowego, 25 akcesoria na szyję, apaszki, bandany na szyję, bielizna
osobista, bielizna termoaktywna, biustonosze, bluzy dresowe, buty
sportowe, chustki na głowę, czapki bejsbolówki, czepki kąpielowe,
daszki, gumiaki, japonki, kamizelki, kaszkiety, kombinezony piankowe, kominiarki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki bez rękawów,
koszulki polo, kurtki, kurtki [odzież], kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], nieprzemakalna odzież
wierzchnia, obuwie, ocieplacze, odzież, odzież gimnastyczna, odzież
przeciwdeszczowa, odzież sportowa, odzież ze skóry, okrycia robocze [kombinezony], opaski na głowę, opaski przeciwpotne na głowę,
paski, podkoszulki, polary, rękawiczki, sandały, skarpetki, spodenki
kąpielowe, spodnie sportowe, spodnie wierzchnie, spódnice, swetry
z golfem, szaliki, szorty, topy do biegania, trykoty [ubrania], tuniki, 28
artykuły i sprzęt sportowy, gry, kijki narciarskie, maszyny do ćwiczeń
sprawnościowych, narty, narty skiboardowe, ochraniacze do uprawiania sportu, piłki sportowe, pokrycie ślizgów nart, torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, uprząż wspinaczkowa, urządzenia
zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], wiązania do nart, zabawki,
35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
wytwarzania produktów, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej a także przez
strony internetowe towarów branż: odzieżowa, w tym również obuwie
i nakrycia głowy, jubilerska, z zakresu mody, usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, usługi importowo-eksportowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi świadczone przez
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.

(111) 337215
(220) 2020 06 02
(151) 2020 12 08
(441) 2020 07 20
(732) OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M%F MY OUTLET FACTORY
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 24.17.07, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13

(210) 514301
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(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej a także przez strony internetowe towarów branż:
odzieżowa, w tym również obuwie i nakrycia głowy, jubilerska, z zakresu mody, usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów bagażowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym,
usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych.

(111) 337216
(220) 2020 06 02
(210) 514302
(151) 2020 12 08
(441) 2020 07 20
(732) URBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LogiLoco Your way.
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały niemetalowe do użytku w budownictwie, budynki przenośne, niemetalowe, betonowe elementy budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe, domy prefabrykowanie (niemetalowe), niemetalowe modułowe elementy budowlane, 35 zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, administrowanie i zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie
sprawami przedsiębiorstwa, analiza marketingowa nieruchomości, 36
finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie nieruchomości,
finansowanie projektów budowlanych, inwestowanie w nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 43 tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 337217
(220) 2020 06 02
(210) 514304
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MiaMi CHOCOFiKi
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(540)

(591) czerwony, brązowy, biały
(531) 08.01.10, 27.05.01, 26.13.01, 29.01.13
(510), (511) 30 ciastka, słodycze, wafle, czekolada, muesli, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, batony zbożowe i energetyczne, batony
na bazie orzechów i nasion, chrupki zbożowe.
(111) 337218
(220) 2020 06 02
(210) 514307
(151) 2020 12 08
(441) 2020 07 20
(732) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ENTEDRAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do użytku
medycznego, odżywcze suplementy diety, płyny farmaceutyczne,
syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki odkażające, preparaty farmaceutyczne, leki do celów stomatologicznych, antyseptyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(111) 337219
(220) 2020 06 03
(210) 514314
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ERLA DODOX
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne
i inne nieprzetworzone materiały], kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, sole
do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone,
żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty
chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci surowej, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty
aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski,
preparaty toaletowe, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły dentystyczne.
(111) 337220
(220) 2020 06 03
(210) 514316
(151) 2020 12 03
(441) 2020 07 27
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ERLA VIROSEPT
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu,
materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środ-
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ki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, sole
do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone,
żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne
w postaci surowców, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne w postaci
nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski, preparaty
toaletowe, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne.

(111) 337221
(220) 2020 06 03
(210) 514317
(151) 2020 12 03
(441) 2020 07 27
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ERLA STERIL MAX
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu,
materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, sole
do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone,
żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty
chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty
aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski,
preparaty toaletowe, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły dentystyczne.
(111) 337222
(220) 2020 06 03
(210) 514319
(151) 2020 12 03
(441) 2020 07 27
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ERLA DEZIN BAC
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu,
materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, sole
do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone,
żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty
chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty
aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski,
preparaty toaletowe, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i we-
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terynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły dentystyczne.

(111) 337223
(220) 2020 06 03
(210) 514320
(151) 2020 12 03
(441) 2020 07 27
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ERLA ALCOSEPT
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu,
materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, sole
do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone,
żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty
chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty
aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski,
preparaty toaletowe, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły dentystyczne.
(111) 337224
(220) 2020 06 03
(210) 514323
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) SPATIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KITA KOGUTA
(540)

(531) 03.07.03, 27.05.01
(510), (511) 43 bary, bary szybkiej obsługi [snack-bary], imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kawiarnia, koktajlbary,
lodziarnie, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności
i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, usługi barów i restauracji, usługi barowe, usługi bufetów
w zakresie barów koktajlowych, usługi degustacji win (dostarczanie
napojów), usługi kawiarni, usługi koktajlbarów, usługi w zakresie
bankietów, usługi snack-barów, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami, transportem, obsługa gastronomiczna.
(111) 337225
(220) 2020 06 03
(210) 514324
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) ALINGUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alingua
(540)

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.08, 26.13.25
(510), (511) 41 tłumaczenia, tłumaczenia językowe, tłumaczenia językowe ustne, usługi tłumaczeń, tłumaczenie ustne [język], tłumaczenie w alfabecie Braille’a, usługi tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie
tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi
w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, tłumaczenie języka migowego.
(111) 337226
(220) 2020 06 08
(210) 514336
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1936 TYMBARK
(540)

(591) biały, czarny, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, czerwony,
żółty
(531) 19.08.25, 19.07.25, 05.03.11, 05.07.13, 05.07.23, 27.05.01,
27.05.03, 25.01.15, 26.05.22, 27.07.01, 26.05.17, 29.01.15
(510), (511) 29 bita śmietana, desery jogurtowe, desery mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, dipy, desery wykonane z produktów mlecznych, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane
owoce, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, jogurty, kandyzowane przekąski owocowe, koktajle mleczne, kompozycje
owoców przetworzonych, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, krojone owoce, krojone warzywa, masło kakaowe, masło
z orzechów, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki przekąsek
składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki warzywne, mleczne produkty, mleko, mrożone
owoce, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], napoje mleczne, napoje z produktów mlecznych, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce
gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce przetworzone, owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty do smarowania, pasta z owoców, pasta z orzechów laskowych, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania
składające się głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, pasty na bazie orzechów, pasty
mleczne do smarowania, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty
przyrządzone z orzechów, pasty warzywne, pasztet warzywny, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, pokrojone owoce, pokrojone warzywa, polewy orzechowe,
potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, przeciery owoco-
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we, przeciery warzywne, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi,
przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory owocowe [dżemy], przystawki na bazie warzyw,
puddingi na bazie mleka, puree z warzyw, sałatki owocowe, sałatki
warzywne, schłodzone desery mleczne, sfermentowane owoce,
skórki owocowe, słodkie nadzienia z owoców, substytuty mleka,
tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa
konserwowane, warzywa marynowane, warzywa mrożone, warzywa
obrane ze skórki, warzywa preparowane, warzywa przetworzone,
warzywa strączkowe przetworzone, warzywne pasty do smarowania, warzywa solone, sałatki owocowo-warzywne, pasty owocowo-warzywne, przeciery owocowo-warzywne, przetwory owocowo-warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, 30 artykuły
spożywcze ze zbóż, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę
[jako podstawowy składnik], błyskawiczna owsianka, budynie deserowe, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, dania na bazie
ryżu, desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], deser puddingowy na bazie ryżu, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe do spożycia puddingi, gotowe desery [na bazie
czekolady], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe potrawy
na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty
spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, herbata rozpuszczalna, herbaty owocowe, herbaty, kremy
czekoladowe, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania,
kremy czekoladowe do smarowania, lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody,
lizaki, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, miód, mleczne wyroby cukiernicze, mrożone napoje [frappe], mrożone mleczne desery w formie batonów, lizaki
mrożone, muesli, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy
(słodycze), musy (wyroby cukiernicze), napoje gazowane [na bazie
kawy, kakao lub czekolady], napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające kakao, napoje zawierające czekoladę,
napoje sporządzane z kawy, napoje sporządzone z czekolady, napoje
sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje z lodów,
nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], nielecznicze wyroby cukiernicze, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], owoce w polewie czekoladowej, galaretki owocowe
[słodycze], płatki owsiane, owocowe lody, owsianka, owsianka błyskawiczna, papki warzywne (sosy-żywność), pasta sezamowa, pasta
migdałowa, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania
zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasty warzywne
[sosy], pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty
czekoladowe [do smarowania], polewa lub posypka czekoladowa,
polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewa w postaci syropu, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy na bazie mąki, potrawy
składające się głównie z ryżu, potrawy z makaronu, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów
[na bazie czekolady], preparaty do sporządzania sosów, preparaty
roślinne zastępujące kawę, preparaty z kakao, preparaty zbożowe,
produkty lodowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi,
produkty żywnościowe z ryżu, produkty spożywcze z kukurydzy,
przeciery warzywne [sosy], przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy,
przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski
składające się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie
mąki. przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski składające
się głównie z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu,
przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli, przetwory spożywcze na bazie ziaren, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów zbożowych, przekąski wykonane
z ryżu, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski składające się głównie ze zboża, przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, puddingi, rozpuszczalne kakao w proszku, słodkie polewy i nadzienia, słodkie pasty do smarowania [miód],
słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze
bez cukru, słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze goto-
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wane, słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze
nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem, słodziki naturalne, słodycze zawierające
owoce, słone sosy, słodziki składające się z koncentratów owocowych, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, sorbety, sorbety
[lody], sos czekoladowy, sos [jadalny], sos w proszku, sosy, sosy do sałatek, sosy do makaronów, sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, sosy w puszkach, sosy
w proszku, sosy zagęszczone, sosy zawierające orzechy, substytut
kawy na bazie cykorii, substytuty cukru, substytuty czekolady, substytuty herbaty, substytuty miodu, substytuty lodów, substytuty
kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty kawy na bazie warzyw, płynne potrawy gotowe do jedzenia,
głównie składające się z makaronów, syrop czekoladowy, syrop
do naleśników, syrop spożywczy, syropy smakowe, syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, sztuczna
czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze płynne, wyroby lodowe, wyroby
z kakao, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze
mrożone, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, zboża, zbożowe
artykuły śniadaniowe, zboża przetworzone, zboża do żywności
do spożycia przez ludzi, żywność na bazie kakao, 32 aromatyzowane
napoje gazowane, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane
do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje zawierające
soki warzywne, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje do produkcji napojów,
esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci
olejków eterycznych, esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, koktajle bezalkoholowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, lemoniada, mieszane soki
owocowe, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, wody mineralne[napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku
herbaty, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą,
napój imbirowy, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje
bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje
bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców,
napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie wody, proszek do wytwarzania napojów gazowanych,
napoje izotoniczne, napoje na bazie coli, napoje na bazie orzechów
i soi, napoje na bazie kokosu, napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soku z imbiru,
napoje orzeźwiające, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty
z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe, napoje proteinowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych,
napoje sportowe wzbogacane proteinami, syropy do napojów, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje warzywne, napoje owocowo-warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami
odżywczymi, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje
zawierające witaminy, napoje z guaraną, niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów
gazowanych, sok pomidorowy [napój], preparaty rozpuszczalne
do sporządzania napojów, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania napojów, proszki stosowane
do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, proszki
stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków
owocowych, smakowa woda mineralna, soki, soki gazowane, soki
owocowe [napoje], soki warzywne, soki owocowo-warzywne, sorbety [napoje], syropy do napojów, napoje owocowe, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do sporządzania smakowych wód mi-
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neralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania
napojów bezalkoholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], warzywne napoje typu smoothie,
owocowe napoje typu smoothie, owocowo-warzywne napoje typu
smoothie, wody, wody gazowane, wody mineralne, wody o smaku
owocowym, wyciągi do sporządzania napojów, woda aromatyzowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda niegazowana, woda pitna, woda pitna z witaminami, woda stołowa, woda
wzbogacona odżywczo, woda źródlana.
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(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tymbark na deser
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, bita śmietana,
batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie soi,
chipsy warzywne, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, desery jogurtowe, desery mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, dipy, desery wykonane z produktów
mlecznych, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane owoce, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, jogurty, kandyzowane
owoce, kandyzowane przekąski owocowe, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty soków warzywnych
do konsumpcji, krojone owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, owoce lukrowane, marmolada, masło kakaowe, masła orzechowe w proszku, masło z orzechów, mieszanki owoców i orzechów,
mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek składające się
z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki warzywne, mleczne produkty, mleko w proszku,
mleko, mrożone owoce, nadzienia na bazie owoców do placków
i ciast, nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], napoje mleczne,
napoje z produktów mlecznych, nasiona jadalne, orzechy jadalne,
owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane,
owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce przetworzone, owoce w puszkach, owocowe nadzienia do ciast,
owocowe pasty do smarowania, pasta z owoców, pasta z orzechów
laskowych, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania składające się głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, pasty na bazie orzechów, pasty mleczne do smarowania, pasty do kromek zawierające tłuszcz,
pasty przyrządzone z orzechów, pasty warzywne, pasztet warzywny,
płatki jabłkowe, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy
i nasiona roślin strączkowych, płatki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone warzywa, polewy orzechowe, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, powlekane orzeszki ziemne, prażone orzechy ziemne, produkty z suszonych owoców, proszki owocowe,
proszki warzywne, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków,
przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory owocowe
[dżemy], przystawki na bazie warzyw, puddingi na bazie mleka, puree z warzyw, sałatki owocowe, sałatki warzywne, schłodzone desery
mleczne, sfermentowane owoce, skórki owocowe, słodkie nadzienia
z owoców, substytuty mleka, suszone orzechy, suszone owoce, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa konserwowane, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa liofilizowane, warzywa marynowane,
warzywa mrożone, warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane, warzywa przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone, warzywa suszone, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywne pasty do smarowania, warzywa solone, warzywa w plasterkach,
konserwowe, sałatki owocowo-warzywne, pasty owocowo-warzywne, przeciery owocowo-warzywne, przetwory owocowo-warzywne,
proszki owocowo-warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw,
30 artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły żywnościowe zawierające
czekoladę [jako podstawowy składnik], batoniki, batony zbożowe
i energetyczne, błyskawiczna owsianka, budynie deserowe, chipsy
[produkty zbożowe], chipsy kukurydziane, chrupki zbożowe, chrupki
kukurydziane o smaku sera, ciasta, ciasteczka, ciastka, cukierki, bato-
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ny i guma do żucia, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze,
czipsy na bazie mąki, czipsy na bazie zbóż, dania na bazie ryżu, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, desery
czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], deser puddingowy na bazie
ryżu, budyń w proszku, drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze],
dropsy owocowe [słodycze], gofry, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe do spożycia puddingi, gotowe
desery [na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby piekarnicze],
gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu,
gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski
na bazie zbóż, gotowe sosy, guma do żucia, herbata rozpuszczalna,
herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, krakersy, kremy czekoladowe,
kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lizaki, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych
owoców, miód, mleczne wyroby cukiernicze, mrożone napoje [frappe], mrożone mleczne desery w formie batonów, mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, lizaki mrożone, muesli, musy,
musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby
cukiernicze), napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady],
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady,
z mlekiem, napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające kakao, napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzane z kawy, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje z lodów, nielecznicze słodycze
[wyroby cukierniczej, nielecznicze wyroby cukiernicze, oranżada
w proszku [wyroby cukiernicze], orzechowe wyroby cukiernicze,
orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], owoce w polewie czekoladowej, galaretki owocowe [słodycze], płatki owsiane, owocowe lody,
owsianka, owsianka błyskawiczna, paluszki chlebowe, papki warzywne (sosy-żywność), pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasty
czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasty warzywne [sosy], pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty czekoladowe
[do smarowania], pastylki nielecznicze, placki, płatki jęczmienne,
płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki pszenne, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewa w postaci syropu, płatki z naturalnego ryżu, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki
śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe na ciepło, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy na bazie mąki, potrawy składające się głównie z ryżu,
potrawy z makaronu, precelki, pralinki, preparaty do sporządzania
napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządzania napojów
[na bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów [na bazie
czekolady], preparaty do sporządzania sosów, preparaty roślinne zastępujące kawę, preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparaty z kakao, preparaty zbożowe, produkty
lodowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, produkty żywnościowe z ryżu, produkty spożywcze z kukurydzy, przeciery
warzywne [sosy], przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu,
przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie mąki, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski składające się głównie
z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli,
przetwory spożywcze na bazie ziaren, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów zbożowych, przekąski wykonane z ryżu, przekąski
wykonane z pszenicy, przekąski składające się głównie ze zboża,
przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, puddingi, rozpuszczalne kakao w proszku, rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], ryż, składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych,
słodkie polewy i nadzienia, słodkie pasty do smarowania [miód],
słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze
bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze
do żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe
w postaci lizaków, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem, słodziki na-
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turalne, słodycze zawierające owoce, słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy, słodziki składające się z koncentratów owocowych,
smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, śniadaniowe płatki ryżowe, solone wyroby piekarnicze, sorbety, sorbety [lody], sos czekoladowy, sos [jadalny], sos w proszku, sosy, sosy do sałatek, sosy
do makaronów, sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy
[przyprawy], sosy sałatkowe, sosy w puszkach, sosy w proszku, sosy
zagęszczone, sosy zawierające orzechy, substytut kawy na bazie cykorii, substytuty cukru, substytuty czekolady, substytuty herbaty,
substytuty miodu, substytuty lodów, substytuty kawy [sztuczna
kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty kawy
na bazie warzyw, suchary, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, syrop czekoladowy, syrop
do naleśników, syrop spożywczy, syropy smakowe, syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, sztuczna
czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], tabletki
[wyroby cukiernicze], wafelki, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze płynne, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby
cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, zboża, zbożowe artykuły śniadaniowe, zboża przetworzone, zboża
do żywności do spożycia przez ludzi, płatki zbożowe, żelki, żywność
na bazie kakao, 32 aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne,
bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe
preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
esencje do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów
bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, koktajle
bezalkoholowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty
do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, lemoniada, mieszane soki owocowe, mieszanki do sporządzana napojów
sorbetowych, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych,
wody mineralne[napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, napój imbirowy, napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych
owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje
dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
napoje funkcjonalne na bazie wody, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie coli, napoje
na bazie orzechów i soi, napoje na bazie kokosu, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje na bazie owsa [niebędące substytutami
mleka], napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje
na bazie soku z imbiru, napoje orzeźwiające, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe,
napoje proteinowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, syropy do napojów, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje
typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje warzywne, napoje
owocowo-warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone
substancjami odżywczymi, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje z guaraną, niegazowane
napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, sok pomidorowy [napój], preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszki do produkcji napojów
bezalkoholowych, proszki do sporządzania napojów, proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej,
proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców,
skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje bezalkoholowe
na bazie soków owocowych, smakowa woda mineralna, soki, soki gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, soki owocowo-warzywne, sorbety [napoje], syropy do napojów, napoje owocowe, sy-
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ropy do napojów bezalkoholowych, syropy do sporządzania
smakowych wód mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], warzywne napoje
typu smoothie, owocowe napoje typu smoothie, owocowo-warzywne napoje typu smoothie, wody, wody gazowane, wody mineralne,
wody o smaku owocowym, wyciągi do sporządzania napojów, woda
aromatyzowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje],
woda niegazowana, woda pitna, woda pitna z witaminami, woda stołowa, woda wzbogacona odżywczo, woda źródlana.

(111) 337228
(220) 2020 06 08
(210) 514341
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tymbark na dobry dzień
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, bita śmietana,
batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie soi,
chipsy warzywne, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, desery jogurtowe, desery mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, dipy, desery wykonane z produktów
mlecznych, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane owoce, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, jogurty, kandyzowane
owoce, kandyzowane przekąski owocowe, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty soków warzywnych
do konsumpcji, krojone owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, owoce lukrowane, marmolada, masło kakaowe, masła orzechowe w proszku, masło z orzechów, mieszanki owoców i orzechów,
mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek składające się
z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki warzywne, mleczne produkty, mleko w proszku,
mleko, mrożone owoce, nadzienia na bazie owoców do placków
i ciast, nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], napoje mleczne,
napoje z produktów mlecznych, nasiona jadalne, orzechy jadalne,
owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane,
owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce przetworzone, owoce w puszkach, owocowe nadzienia do ciast,
owocowe pasty do smarowania, pasta z owoców, pasta z orzechów
laskowych, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania składające się głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, pasty na bazie orzechów, pasty mleczne do smarowania, pasty do kromek zawierające tłuszcz,
pasty przyrządzone z orzechów, pasty warzywne, pasztet warzywny,
płatki jabłkowe, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy
i nasiona roślin strączkowych, płatki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone warzywa, polewy orzechowe, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, powlekane orzeszki ziemne, prażone orzechy ziemne, produkty z suszonych owoców, proszki owocowe,
proszki warzywne, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków,
przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory owocowe
[dżemy], przystawki na bazie warzyw, puddingi na bazie mleka, puree z warzyw, sałatki owocowe, sałatki warzywne, schłodzone desery
mleczne, sfermentowane owoce, skórki owocowe, słodkie nadzienia
z owoców, substytuty mleka, suszone orzechy, suszone owoce, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa konserwowane, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa liofilizowane, warzywa marynowane,
warzywa mrożone, warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane, warzywa przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone, warzywa suszone, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywne pasty do smarowania, warzywa solone, warzywa w plasterkach,
konserwowe, sałatki owocowo-warzywne, pasty owocowo-warzywne, przeciery owocowo-warzywne, przetwory owocowo-warzywne,
proszki owocowo-warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw,
30 artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły żywnościowe zawierające
czekoladę [jako podstawowy składnik], batoniki, batony zbożowe
i energetyczne, błyskawiczna owsianka, budynie deserowe, chipsy
[produkty zbożowe], chipsy kukurydziane, chrupki zbożowe, chrupki
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kukurydziane o smaku sera, ciasta, ciasteczka, ciastka, cukierki, batony i guma do żucia, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze,
czipsy na bazie mąki, czipsy na bazie zbóż, dania na bazie ryżu, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, desery
czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], deser puddingowy na bazie
ryżu, budyń w proszku, drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze],
dropsy owocowe [słodycze], gofry, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe do spożycia puddingi, gotowe
desery [na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby piekarnicze],
gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu,
gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski
na bazie zbóż, gotowe sosy, guma do żucia, herbata rozpuszczalna,
herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, krakersy, kremy czekoladowe,
kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lizaki, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych
owoców, miód, mleczne wyroby cukiernicze, mrożone napoje [frappe], mrożone mleczne desery w formie batonów, mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, lizaki mrożone, muesli, musy,
musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby
cukiernicze), napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady],
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady,
z mlekiem, napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające kakao, napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzane z kawy, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje z lodów, nielecznicze słodycze
[wyroby cukierniczej, nielecznicze wyroby cukiernicze, oranżada
w proszku [wyroby cukiernicze], orzechowe wyroby cukiernicze,
orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], owoce w polewie czekoladowej, galaretki owocowe [słodycze], płatki owsiane, owocowe lody,
owsianka, owsianka błyskawiczna, paluszki chlebowe, papki warzywne (sosy-żywność), pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasty
czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasty warzywne [sosy], pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty czekoladowe
[do smarowania], pastylki nielecznicze, placki, płatki jęczmienne,
płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki pszenne, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewa w postaci syropu, płatki z naturalnego ryżu, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki
śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe na ciepło, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy na bazie mąki, potrawy składające się głównie z ryżu,
potrawy z makaronu, precelki, pralinki, preparaty do sporządzania
napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządzania napojów
[na bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów [na bazie
czekolady], preparaty do sporządzania sosów, preparaty roślinne zastępujące kawę, preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparaty z kakao, preparaty zbożowe, produkty
lodowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, produkty żywnościowe z ryżu, produkty spożywcze z kukurydzy, przeciery
warzywne [sosy], przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu,
przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie mąki, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski składające się głównie
z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli,
przetwory spożywcze na bazie ziaren, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów zbożowych, przekąski wykonane z ryżu, przekąski
wykonane z pszenicy, przekąski składające się głównie ze zboża,
przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, puddingi, rozpuszczalne kakao w proszku, rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], ryż, składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych,
słodkie polewy i nadzienia, słodkie pasty do smarowania [miód],
słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze
bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze
do żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe
w postaci lizaków, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słody-

Nr 11/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

cze o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem, słodziki naturalne, słodycze zawierające owoce, słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy, słodziki składające się z koncentratów owocowych,
smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, śniadaniowe płatki ryżowe, solone wyroby piekarnicze, sorbety, sorbety [lody], sos czekoladowy, sos [jadalny], sos w proszku, sosy, sosy do sałatek, sosy
do makaronów, sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy
[przyprawy], sosy sałatkowe, sosy w puszkach, sosy w proszku, sosy
zagęszczone, sosy zawierające orzechy, substytut kawy na bazie cykorii, substytuty cukru, substytuty czekolady, substytuty herbaty,
substytuty miodu, substytuty lodów, substytuty kawy [sztuczna
kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty kawy
na bazie warzyw, suchary, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, syrop czekoladowy, syrop
do naleśników, syrop spożywczy, syropy smakowe, syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, sztuczna
czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], tabletki
[wyroby cukiernicze], wafelki, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze płynne, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby
cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, zboża, zbożowe artykuły śniadaniowe, zboża przetworzone, zboża
do żywności do spożycia przez ludzi, płatki zbożowe, żelki, żywność
na bazie kakao, 32 aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne,
bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe
preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
esencje do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów
bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, koktajle
bezalkoholowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty
do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, lemoniada, mieszane soki owocowe, mieszanki do sporządzana napojów
sorbetowych, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych,
wody mineralne [napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, napój imbirowy, napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych
owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje
dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
napoje funkcjonalne na bazie wody, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie coli, napoje
na bazie orzechów i soi, napoje na bazie kokosu, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje na bazie owsa [niebędące substytutami
mleka], napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje
na bazie soku z imbiru, napoje orzeźwiające, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe,
napoje proteinowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, syropy do napojów, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje
typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje warzywne, napoje
owocowo-warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone
substancjami odżywczymi, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje z guaraną, niegazowane
napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, sok pomidorowy [napój], preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszki do produkcji napojów
bezalkoholowych, proszki do sporządzania napojów, proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej,
proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców,
skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje bezalkoholowe
na bazie soków owocowych, smakowa woda mineralna, soki, soki gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, soki owocowo-wa-
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rzywne, sorbety [napoje], syropy do napojów, napoje owocowe, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do sporządzania
smakowych wód mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], warzywne napoje
typu smoothie, owocowe napoje typu smoothie, owocowo-warzywne napoje typu smoothie, wody, wody gazowane, wody mineralne,
wody o smaku owocowym, wyciągi do sporządzania napojów, woda
aromatyzowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje],
woda niegazowana, woda pitna, woda pitna z witaminami, woda stołowa, woda wzbogacona odżywczo, woda źródlana.

(111) 337229
(220) 2020 06 08
(210) 514342
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tymbark na podwieczorek
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, bita śmietana,
batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie soi,
chipsy warzywne, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, desery jogurtowe, desery mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, dipy, desery wykonane z produktów
mlecznych, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane owoce, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, jogurty, kandyzowane
owoce, kandyzowane przekąski owocowe, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty soków warzywnych
do konsumpcji, krojone owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, lukrowane (owoce-), marmolada, masło kakaowe, masła orzechowe w proszku, masło z orzechów, mieszanki owoców i orzechów,
mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek składające się
z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki warzywne, mleczne produkty, mleko w proszku,
mleko, mrożone owoce, nadzienia na bazie owoców do placków
i ciast, nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], napoje mleczne,
napoje z produktów mlecznych, nasiona jadalne, orzechy jadalne,
owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane,
owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce przetworzone, owoce w puszkach, owocowe nadzienia do ciast,
owocowe pasty do smarowania, pasta z owoców, pasta z orzechów
laskowych, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania składające się głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, pasty na bazie orzechów, pasty mleczne do smarowania, pasty do kromek zawierające tłuszcz,
pasty przyrządzone z orzechów, pasty warzywne, pasztet warzywny,
płatki jabłkowe, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy
i nasiona roślin strączkowych, płatki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone warzywa, polewy orzechowe, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, powlekane orzeszki ziemne, prażone orzechy ziemne, produkty z suszonych owoców, proszki owocowe,
proszki warzywne, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków,
przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory owocowe
[dżemy], przystawki na bazie warzyw, puddingi na bazie mleka, puree z warzyw, sałatki owocowe, sałatki warzywne, schłodzone desery
mleczne, sfermentowane owoce, skórki owocowe, słodkie nadzienia
z owoców, substytuty mleka, suszone orzechy, suszone owoce, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa konserwowane, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa liofilizowane, warzywa marynowane,
warzywa mrożone, warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane, warzywa przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone, warzywa suszone, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywne pasty do smarowania, warzywa solone, warzywa w plasterkach,
konserwowe, sałatki owocowo-warzywne, pasty owocowo-warzywne, przeciery owocowo-warzywne, przetwory owocowo-warzywne,
proszki owocowo-warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw,
30 artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły żywnościowe zawierające
czekoladę [jako podstawowy składnik], batoniki, batony zbożowe
i energetyczne, błyskawiczna owsianka, budynie deserowe, chipsy
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[produkty zbożowe], chipsy kukurydziane, chrupki zbożowe, chrupki
kukurydziane o smaku sera, ciasta, ciasteczka, ciastka, cukierki, batony i guma do żucia, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze,
czipsy na bazie mąki, czipsy na bazie zbóż, dania na bazie ryżu, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, desery
czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], deser puddingowy na bazie
ryżu, budyń w proszku, drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze],
dropsy owocowe [słodycze], gofry, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe do spożycia puddingi, gotowe
desery [na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby piekarnicze],
gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu,
gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski
na bazie zbóż, gotowe sosy, guma do żucia, herbata rozpuszczalna,
herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, krakersy, kremy czekoladowe,
kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lizaki, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych
owoców, miód, mleczne wyroby cukiernicze, mrożone napoje [frappe], mrożone mleczne desery w formie batonów, mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, lizaki mrożone, muesli, musy,
musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby
cukiernicze), napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady],
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady,
z mlekiem, napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające kakao, napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzane z kawy, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje z lodów, nielecznicze słodycze
[wyroby cukierniczej, nielecznicze wyroby cukiernicze, oranżada
w proszku [wyroby cukiernicze], orzechowe wyroby cukiernicze,
orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], owoce w polewie czekoladowej, owocowe (galaretki-) [słodycze], owsiane (płatki-), owocowe
lody, owsianka, owsianka błyskawiczna, paluszki chlebowe, papki
warzywne (sosy-żywność), pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasty
czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasty warzywne [sosy], pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty czekoladowe
[do smarowania], pastylki nielecznicze, placki, płatki jęczmienne,
płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki pszenne, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewa w postaci syropu, płatki z naturalnego ryżu, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki
śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe na ciepło, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy na bazie mąki, potrawy składające się głównie z ryżu,
potrawy z makaronu, precelki, pralinki, preparaty do sporządzania
napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządzania napojów
[na bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów [na bazie
czekolady], preparaty do sporządzania sosów, preparaty roślinne zastępujące kawę, preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparaty z kakao, preparaty zbożowe, produkty
lodowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, produkty żywnościowe z ryżu, produkty spożywcze z kukurydzy, przeciery
warzywne [sosy], przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu,
przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie mąki, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski składające się głównie
z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli,
przetwory spożywcze na bazie ziaren, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów zbożowych, przekąski wykonane z ryżu, przekąski
wykonane z pszenicy, przekąski składające się głównie ze zboża,
przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, puddingi, rozpuszczalne kakao w proszku, rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], ryż, składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych,
słodkie polewy i nadzienia, słodkie pasty do smarowania [miód],
słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze
bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze
do żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe
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w postaci lizaków, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem, słodziki naturalne, słodycze zawierające owoce, słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy, słodziki składające się z koncentratów owocowych,
smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, śniadaniowe płatki ryżowe, solone wyroby piekarnicze, sorbety, sorbety [lody], sos czekoladowy, sos [jadalny], sos w proszku, sosy, sosy do sałatek, sosy
do makaronów, sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy
[przyprawy], sosy sałatkowe, sosy w puszkach, sosy w proszku, sosy
zagęszczone, sosy zawierające orzechy, substytut kawy na bazie cykorii, substytuty cukru, substytuty czekolady, substytuty herbaty,
substytuty miodu, substytuty lodów, substytuty kawy [sztuczna
kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty kawy
na bazie warzyw, suchary, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, syrop czekoladowy, syrop
do naleśników, syrop spożywczy, syropy smakowe, syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, sztuczna
czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], tabletki
[wyroby cukiernicze], wafelki, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze płynne, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby
cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, zboża, zbożowe artykuły śniadaniowe, zboża przetworzone, zboża
do żywności do spożycia przez ludzi, zbożowe (płatki-), żelki, żywność na bazie kakao, 32 aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów,
bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, esencje do produkcji napojów, esencje do wytwarzania
napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, koktajle bezalkoholowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe,
koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, lemoniada, mieszane soki owocowe, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, mieszanki do sporządzania koktajli
bezalkoholowych, mineralne (wody-) [napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, napój imbirowy, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje
bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami
i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające
elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje gazowane
(proszek do wytwarzania-), napoje izotoniczne, napoje na bazie coli,
napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie kokosu, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka,
napoje na bazie soku z imbiru, napoje orzeźwiające, napoje na bazie
wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe, napoje proteinowe, napoje składające się z mieszanki soków
owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje (syropy do-), napoje typu kola [napoje bezalkoholowe],
napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje warzywne,
napoje owocowo-warzywne, napoje węglowodanowe, napoje
wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z soku warzywnego,
bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje z guaraną, niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna, owoce
(bezalkoholowe napoje z soków-), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, pomidory (sok-) [napój], preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania napojów,
proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody
kokosowej, proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie
owoców, skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, smakowa woda mineralna, soki,
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soki gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, soki owocowo-warzywne, sorbety [napoje], syropy do napojów, napoje owocowe, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do sporządzania
smakowych wód mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], warzywne napoje
typu smoothie, owocowe napoje typu smoothie, owocowo-warzywne napoje typu smoothie, wody, wody gazowane, wody mineralne,
wody o smaku owocowym, wyciągi do sporządzania napojów, woda
aromatyzowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje],
woda mineralna, woda niegazowana, woda pitna, woda pitna z witaminami, woda stołowa, woda wzbogacona odżywczo, woda źródlana.
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(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tymbark na przekąskę
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, bita śmietana,
batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie soi,
chipsy warzywne, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, desery jogurtowe, desery mleczne, desery na bazie sztucznego
mleka, desery owocowe, dipy, desery wykonane z produktów mlecznych, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane owoce, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, jogurty, kandyzowane owoce,
kandyzowane przekąski owocowe, koktajle mleczne, kompozycje
owoców przetworzonych, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, krojone owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, lukrowane (owoce-), marmolada, masło kakaowe, masła orzechowe
w proszku, masło z orzechów, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające
się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki
warzywne, mleczne produkty, mleko w proszku, mleko, mrożone owoce, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, nadzienie bakaliowe
[owoce konserwowane], napoje mleczne, napoje z produktów mlecznych, nasiona jadalne, orzechy jadalne, owoce aromatyzowane, owoce
glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce przetworzone, owoce w puszkach,
owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty do smarowania, pasta
z owoców, pasta z orzechów laskowych, pasty do smarowania na bazie
warzyw, pasty do smarowania składające się głównie z owoców, pasty
do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, pasty
na bazie orzechów, pasty mleczne do smarowania, pasty do kromek
zawierające tłuszcz, pasty przyrządzone z orzechów, pasty warzywne,
pasztet warzywny, płatki jabłkowe, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, płatki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone warzywa, polewy orzechowe, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, powlekane orzeszki ziemne,
prażone orzechy ziemne, produkty z suszonych owoców, proszki owocowe, proszki warzywne, przeciery owocowe, przeciery warzywne,
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie suszonych
owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków,
przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory owocowe
[dżemy], przystawki na bazie warzyw, puddingi na bazie mleka, puree
z warzyw, sałatki owocowe, sałatki warzywne, schłodzone desery
mleczne, sfermentowane owoce, skórki owocowe, słodkie nadzienia
z owoców, substytuty mleka, suszone orzechy, suszone owoce, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa konserwowane, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa liofilizowane, warzywa marynowane,
warzywa mrożone, warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane,
warzywa przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone, warzywa
suszone, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywne pasty
do smarowania, warzywa solone, warzywa w plasterkach, konserwowe, sałatki owocowo-warzywne, pasty owocowo-warzywne, przeciery owocowo-warzywne, przetwory owocowo-warzywne, proszki
owocowo-warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę
[jako podstawowy składnik], batoniki, batony zbożowe i energetyczne, błyskawiczna owsianka, budynie deserowe, chipsy [produkty zbo-
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żowe], chipsy kukurydziane, chrupki zbożowe, chrupki kukurydziane
o smaku sera, ciasta, ciasteczka, ciastka, cukierki, batony i guma do żucia, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czipsy na bazie
mąki, czipsy na bazie zbóż, dania na bazie ryżu, dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej
śmietany [parfait], deser puddingowy na bazie ryżu, budyń w proszku,
drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], dropsy owocowe [słodycze], gofry, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze],
gotowe do spożycia puddingi, gotowe desery [na bazie czekolady],
gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze
w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, guma
do żucia, herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, krakersy, kremy czekoladowe, kremy na bazie kakao w postaci past
do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lodowe słodycze, lodowe wyroby
cukiernicze, lody, lizaki, mieszanki spożywcze składające się z płatków
zbożowych i suszonych owoców, miód, mleczne wyroby cukiernicze,
mrożone napoje [frappe], mrożone mleczne desery w formie batonów,
mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, lizaki mrożone, muesli, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje
na bazie czekolady, z mlekiem, napoje o smaku czekoladowym, napoje
zawierające kakao, napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzane
z kawy, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje z lodów, nielecznicze słodycze
[wyroby cukierniczej, nielecznicze wyroby cukiernicze, oranżada
w proszku [wyroby cukiernicze], orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], owoce w polewie czekoladowej,
owocowe (galaretki-) [słodycze], owsiane (płatki-), owocowe lody,
owsianka, owsianka błyskawiczna, paluszki chlebowe, papki warzywne (sosy-żywność), pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty
na bazie czekolady, pasty warzywne [sosy], pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty czekoladowe [do smarowania],
pastylki nielecznicze, placki, płatki jęczmienne, płatki kukurydziane,
płatki owsiane, płatki pszenne, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, polewy do lodów,
polewa w postaci syropu, płatki z naturalnego ryżu, płatki śniadaniowe
zawierające owoce, płatki śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe na ciepło, potrawy
gotowe na bazie makaronu, potrawy na bazie mąki, potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy z makaronu, precelki, pralinki, preparaty
do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządzania
napojów [na bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów
[na bazie czekolady], preparaty do sporządzania sosów, preparaty roślinne zastępujące kawę, preparaty w proszku zawierające kakao
do sporządzania napojów, preparaty z kakao, preparaty zbożowe, produkty lodowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, produkty
żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi,
produkty żywnościowe z ryżu, produkty spożywcze z kukurydzy, przeciery warzywne [sosy], przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie mąki,
przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów
zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski składające się głównie
z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli, przetwory spożywcze na bazie ziaren, przekąski z kukurydzy, przekąski
z produktów zbożowych, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski składające się głównie ze zboża, przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia przez
ludzi, puddingi, rozpuszczalne kakao w proszku, rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], ryż,
składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, słodkie polewy
i nadzienia, słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze bez cukru, słodycze
[cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze
słodzone ksylitolem, słodziki naturalne, słodycze zawierające owoce,
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słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy, słodziki składające się
z koncentratów owocowych, smakowe wyroby cukiernicze na bazie
cukru, śniadaniowe płatki ryżowe, solone wyroby piekarnicze, sorbety,
sorbety [lody], sos czekoladowy, sos [jadalny], sos w proszku, sosy, sosy
do sałatek, sosy do makaronów, sosy o smakach orzechowych, sosy
owocowe, sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, sosy w puszkach, sosy
w proszku, sosy zagęszczone, sosy zawierające orzechy, substytut
kawy na bazie cykorii, substytuty cukru, substytuty czekolady, substytuty herbaty, substytuty miodu, substytuty lodów, substytuty kawy
[sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty
kawy na bazie warzyw, suchary, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, syrop czekoladowy, syrop
do naleśników, syrop spożywczy, syropy smakowe, syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, sztuczna czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], tabletki [wyroby cukiernicze], wafelki, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wyroby
ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze płynne, wyroby lodowe,
wyroby piekarnicze, wyroby z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, zboża, zbożowe artykuły śniadaniowe, zboża przetworzone, zboża do żywności
do spożycia przez ludzi, zbożowe (płatki-), żelki, żywność na bazie kakao, 32 aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe ekstrakty
z owoców używane do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje
do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, esencje do wytwarzania
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, koktajle bezalkoholowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów
owocowych, koncentraty soków owocowych, lemoniada, mieszane
soki owocowe, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, mineralne (wody-)
[napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty,
bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, napój imbirowy, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje
bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe
o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców
zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące
zawierające kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje gazowane (proszek do wytwarzania-), napoje izotoniczne, napoje na bazie
coli, napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie kokosu, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soku z imbiru, napoje orzeźwiające, napoje na bazie
wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe, napoje proteinowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje (syropy do-), napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje
typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje warzywne, napoje
owocowo-warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone
substancjami odżywczymi, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje z guaraną, niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna, owoce (bezalkoholowe
napoje z soków-), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, pomidory (sok-) [napój], preparaty rozpuszczalne
do sporządzania napojów, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania napojów, proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, proszki stosowane
do sporządzania napojów na bazie owoców, skoncentrowane soki
owocowe, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych,
smakowa woda mineralna, soki, soki gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, soki owocowo-warzywne, sorbety [napoje], syropy
do napojów, napoje owocowe, syropy do napojów bezalkoholowych,
syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych,
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syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze],
warzywne napoje typu smoothie, owocowe napoje typu smoothie,
owocowo-warzywne napoje typu smoothie, wody, wody gazowane,
wody mineralne, wody o smaku owocowym, wyciągi do sporządzania
napojów, woda aromatyzowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda mineralna, woda niegazowana, woda pitna,
woda pitna z witaminami, woda stołowa, woda wzbogacona odżywczo, woda źródlana.

(111) 337231
(220) 2020 06 03
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) NAKONIECZNY PIOTR, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIERUCHOMOŚCI SENIORA
(540)

(210) 514349

(591) niebieski
(531) 02.09.01, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, szacowanie i wycena nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości
na własny rachunek, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
doradztwo w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości,
doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, pomoc w zakupie nieruchomości, wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań.
(111) 337232
(220) 2020 06 03
(210) 514351
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) DANKS-EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA
PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DANKS LET’S GROW TOGETHER
(540)

(591) biały, szary, ciemnoniebieski
(531) 02.09.15, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarcza, prognozy ekonomiczne, analizy kosztów, usługi księgowości, audyt księgowy, usługi związane z dobrem i zarządzeniem
personelem, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw
i fuzją, przygotowywanie listy płac, badania rynku, sporządzanie
sprawozdań rachunkowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, sporządzanie zestawień statystycznych, przygotowywanie
zeznań podatkowych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprzedawców towarów oraz usług, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji
dotyczących kosztów handlowych i finansowych, prognozy ekonomiczne, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych osób
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwami, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczącego kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów z przedsiębiorstwami
potrzebującymi finansowania, audyt finansowy, audyt działalności
gospodarczej, audyt podatkowy, 36 usługi doradztwa podatkowego, usługi doradztwa gospodarczego, usługi związane z analizami
finansowymi, informacja bankowa, doradztwo w sprawach finansowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych, zarządzanie finansami,
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usługi finansowe, usługi informacji finansowych, usługi finansowe
dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, zarządzenie majątkiem ruchomym i nieruchomym, ściąganie należności, wycenia nieruchomości,
szacowanie majątku ruchomego i nieruchomego, operacje rozliczeń
finansowych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny kapitału,
przejęcia kapitałowe, zarządzenie finansowe, wyceny finansowe,
analizy finansowe, ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu
do różnych gałęzi gospodarki, szacowanie kosztów napraw, usługi
finansowe związane z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, 42
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa danych, projektowanie witryn internetowych, hosting serwerów, hosting stron internetowych, przechowywanie danych elektronicznych, usługi szyfrowania danych.

(111) 337233
(220) 2020 06 04
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIESZ co PIJESZ
(540)

(210) 514354

(531) 27.05.01, 27.05.24, 19.07.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane, cydry, napoje alkoholowe musujące, nalewki, koktajle, aperitify,
wódki, brandy, napoje alkoholowe destylowane, wyroby spirytusowe,
35 reklama, usługi reklamowe i promocyjne, promowanie towarów
i usług za pośrednictwem rozrywki on-line i poprzez udostępnianie
treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych sieci
komunikacji, badanie rynku i sondaże opinii, organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie i administrowanie działalności handlowej, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością handlową, budowanie sieci sprzedaży hurtowej
i detalicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, piwa, butelek i pojemników ze szkła
i tworzyw sztucznych na artykuły spożywcze, kieliszków, szklanek i kufli, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni
lub w sklepie bądź z katalogu względnie za pośrednictwem systemu
telezakupów albo na stronie internetowej wykorzystując zamówienie
korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
dystrybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych.
(111) 337234
(220) 2020 06 04
(210) 514355
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) CYGAN GRZEGORZ KOSMED, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CUBE
(510), (511) 8 frezarki elektryczne do paznokci, elektroniczne pilniki
do stóp, elektryczne polerki do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne, pilniki do stóp, przybory do pedikiuru, zestawy do pedicure,
10 przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, instrumenty
do użytku w protetyce stomatologicznej, urządzenia do dopasowywania protez dentystycznych, urządzenia do wytwarzania protez
dentystycznych, prostnice dentystyczne, przyrządy i przybory dentystyczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, urządzenia i przyrządy dentystyczne.
(111) 337235
(220) 2020 06 03
(210) 514356
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 03
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) JUBILATKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne
na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, parówki.
(111) 337236
(220) 2020 06 03
(210) 514358
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) TAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRAKTAX
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(111) 337237
(220) 2020 06 03
(210) 514359
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) TAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAXEO
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(111) 337238
(220) 2020 06 03
(210) 514361
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 03
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BORYNY
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne
na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 337239
(220) 2020 06 03
(210) 514366
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 03
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HETMAŃSKIE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne
na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 337240
(220) 2020 06 03
(210) 514367
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 03
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HETMAŃSKA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne
na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 337241
(220) 2020 06 03
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) SANWIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sanmed
(540)

(210) 514368

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 nakrycia głowy ochronne, maski ochronne, odzież
chroniąca przed wypadkami, przed napromieniowaniem i przed
ogniem, odzież ochronna do użytku w laboratoriach, w placówkach
służby zdrowia, okulary ochronne, osłony głowy ochronne, plandeki
ochronne, pokrowce na sprzęt komputerowy, 24 bielizna stołowa,
bielizna pościelowa, prześcieradła, poszwy, poszewki, koce, elastyczne materiały tkane, flanela, materiały tapicerskie tekstylne, z dzianiny
i z tworzyw sztucznych, materiały tekstylne nietkane, tkaniny tekstylne powlekane, dzianiny powlekane, dzianiny i tkaniny antystatyczne,
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tkaniny i dzianiny na odzież ochronną, tkaniny i dzianiny na odzież
i artykuły o przeznaczeniu medycznym, tkaniny i dzianiny powlekane poliuretanem, materiały tapicerskie powlekane, tkaniny i dzianiny
nieprzemakalne, substytuty tkanin i dzianin wykonane z tworzyw
sztucznych, obicia materacy z materiałów tekstylnych, osłony materacy zabezpieczające przed zmoczeniem, pledy, pokrycia i narzuty na meble, pokrycia mebli tapicerskie z surowców naturalnych
i z tworzyw sztucznych, pokrycia na materace, ręczniki, ścierki, śpiwory, tkaniny, tkaniny wełniane, tkaniny konopne, tkaniny z włókna
szklanego, wsypa pościelowa, wsypa na pokrowce na materace, wyściółki obuwia z materiałów tekstylnych, tkaniny tekstylne powlekane, dzianiny powlekane, tkaniny antystatyczne, tkaniny na odzież
ochronną, materiały tapicerskie o przeznaczeniu medycznym, materiały tapicerskie o zastosowaniu specjalistycznym, tkaniny i dzianiny barierowe, 25 bielizna osobista, bielizna nocna, nakrycia głowy,
obuwie, kombinezony jako odzież, kurtki, kamizelki, podkoszulki,
spodnie, kurtki, rękawice, odzież, odzież z lateksu, ze skóry i z imitacji
skóry, fartuchy, ubiory przeciwdeszczowe, 35 zapewnienie platform
internetowych dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, sprzedaż internetowa detaliczna i hurtowa towarów oraz usług, sprzedaż
detaliczna i hurtowa środków sanitarnych i zaopatrzenia medycznego, agencje reklamowe, marketing ukierunkowany, organizowanie
pokazów odzieży ochronnej dla celów promocyjnych, handlowych
i reklamowych, doradztwo biznesowe, wystawy i pokazy towarów
w celach handlowych, reklamowych i promocyjnych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowych, reklama zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych,
kolportaż próbek, usługi nabywania towarów i usług na potrzeby
osób trzecich i przedsiębiorstw, informacje i porady handlowe dotyczące wyboru towarów i usług, udzielane konsumentom, 42 badania
naukowe, badania techniczne, projektowanie witryn internetowych,
dostarczanie informacji za pośrednictwem stron internetowych, hosting stron internetowych, ocena i kontrola jakości materiałów tekstylnych, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
odzieży ochronnej, testowanie materiałów tekstylnych, wzornictwo
przemysłowe, projektowanie materiałów powlekanych.

(111) 337242
(220) 2020 06 03
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) San
(540)

(210) 514369

(591) czerwony, biały, żółty
(531) 05.07.02, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, słodkie i wytrawne tarty, słodkie
i wytrawne placki, słodkie i wytrawne ciasteczka, krakersy, herbatniki, ciastka, wyroby z ciasta, ciasta, kołacze, przekąski zawierające
czekoladę, wafle, gofry.
(111) 337243
(220) 2020 06 03
(210) 514370
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) ZDRODOWSKA MAŁGORZATA MAZDRO SORT, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMPLE LIVEABLE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bluzy, podkoszulki, body, odzież z kapturem, kamizelki, koszule, kurtki, pulowery, swetry, szale, szaliki, czapki, rękawiczki,
skarpety.
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(111) 337244
(220) 2020 06 03
(210) 514372
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 03
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HETMAŃSKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne
na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 337245
(220) 2020 06 03
(210) 514375
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) SAFERNA MONIKA KARTES, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HAIR LUX YOUR NEW LIFE
(510), (511) 26 peruki, taśma do mocowania peruk, włosy sztuczne,
włosy syntetyczne, ludzkie włosy, sztuczne włosy, kosmyki włosów,
sploty włosów, tupety (naturalne włosy), tupety [sztuczne włosy],
włosy do przedłużania, włosy (wsuwki do-), siatki na włosy, wsuwki
do włosów, gumki do włosów, chusty do włosów, sprężynki do włosów [akcesoria do włosów], klamry do włosów, szpilki do włosów,
spinki do włosów, frotki do włosów, przepaski do włosów, wałki
do włosów, kokardy do włosów, wstążki do włosów, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki
i sztuczne włosy, spinki do kręcenia włosów, spinki [wsuwki] do włosów, wsuwki [spinki do włosów], gumka do związywania włosów,
dekoracyjne akcesoria do włosów, elektryczne wałki do włosów,
folie do koloryzacji włosów, spinki [klamerki] do włosów, orientalne
szpilki do włosów, czepki do farbowania włosów, wsuwki do kręcenia
włosów, nieelektryczne wałki do włosów, wałki do włosów nieelektryczne, szpilki do kręcenia włosów, sprężynki [akcesoria do włosów],
szpilki do ozdabiania włosów, szpilki do układania włosów, elastyczne wstążki do włosów, elastyczne opaski do włosów, papiloty
spiralne do włosów, piankowe wałki do włosów, ozdoby do włosów
w postaci opasek do zawijania włosów, spinki zatrzaskowe [akcesoria do włosów], spinki-szczęki [akcesoria do włosów], szpilki i wsuwki
do włosów, kokardy papierowe [ozdoby do włosów], wstążeczki papierowe [ozdoby do włosów], sztuczne włosy do japońskich fryzur
(kamoji), koreańskie ozdobne spinki do włosów [binyeo], ozdoby
do włosów w formie grzebieni, wsuwki do układania włosów w fale,
gąbki do upinania włosów w kok, włókna do użytku jako zamienniki
włosów, czepki do robienia pasemek na włosach, gumki do kucyków i wstążki do włosów, frędzelki do włosów do japońskich fryzur
(motoyui), ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], wstążki
do włosów do japońskich fryzur (tegara), siatki ochronne na włosy
do użytku w gastronomii, wałki do włosów, elektryczne, inne niż
przyrządy ręczne, ozdobne frędzelki do włosów do japońskich fryzur
(negake), arkusze folii aluminiowej do robienia pasemek na włosach,
paski z tworzyw sztucznych do użytku w koloryzacji włosów, wałki
do włosów, elektryczne lub nieelektryczne, inne niż przyrządy ręczne, nakrycia głowy dla panny młodej w postaci ozdobnych grzebieni
do włosów.
(111) 337246
(220) 2020 06 03
(210) 514376
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) SAFERNA MONIKA KARTES, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAIR LUX YOUR NEW LIFE
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 26 peruki, taśma do mocowania peruk, włosy sztuczne,
włosy syntetyczne, ludzkie włosy, sztuczne włosy, kosmyki włosów,
sploty włosów, tupety (naturalne włosy), tupety [sztuczne włosy],
włosy do przedłużania, włosy (wsuwki do-), siatki na włosy, wsuwki
do włosów, gumki do włosów, chusty do włosów, sprężynki do włosów [akcesoria do włosów], klamry do włosów, szpilki do włosów, spinki do włosów, frotki do włosów, przepaski do włosów, wałki do wło-
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sów, kokardy do włosów, wstążki do włosów, ozdoby do włosów, wałki
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy,
spinki do kręcenia włosów, spinki [wsuwki] do włosów, wsuwki [spinki
do włosów], gumka do związywania włosów, dekoracyjne akcesoria
do włosów, elektryczne wałki do włosów, folie do koloryzacji włosów, spinki [klamerki] do włosów, orientalne szpilki do włosów, czepki
do farbowania włosów, wsuwki do kręcenia włosów, nieelektryczne
wałki do włosów, wałki do włosów nieelektryczne, szpilki do kręcenia włosów, sprężynki [akcesoria do włosów], szpilki do ozdabiania
włosów, szpilki do układania włosów, elastyczne wstążki do włosów,
elastyczne opaski do włosów, papiloty spiralne do włosów, piankowe
wałki do włosów, ozdoby do włosów w postaci opasek do zawijania
włosów, spinki zatrzaskowe [akcesoria do włosów], spinki-szczęki
[akcesoria do włosów], szpilki i wsuwki do włosów, kokardy papierowe [ozdoby do włosów], wstążeczki papierowe [ozdoby do włosów],
sztuczne włosy do japońskich fryzur (kamoji), koreańskie ozdobne
spinki do włosów [binyeo], ozdoby do włosów w formie grzebieni,
wsuwki do układania włosów w fale, gąbki do upinania włosów w kok,
włókna do użytku jako zamienniki włosów, czepki do robienia pasemek
na włosach, gumki do kucyków i wstążki do włosów, frędzelki do włosów do japońskich fryzur (motoyui), ozdoby do włosów [nie z metali
szlachetnych], wstążki do włosów do japońskich fryzur (tegara), siatki
ochronne na włosy do użytku w gastronomii, wałki do włosów, elektryczne, inne niż przyrządy ręczne, ozdobne frędzelki do włosów
do japońskich fryzur (negake), arkusze folii aluminiowej do robienia
pasemek na włosach, paski z tworzyw sztucznych do użytku w koloryzacji włosów, wałki do włosów, elektryczne lub nieelektryczne, inne
niż przyrządy ręczne, wałki do włosów, elektryczne lub nieelektryczne
inne niż przyrządy ręczne, nakrycia głowy dla panny młodej w postaci
ozdobnych grzebieni do włosów.

(111) 337247
(220) 2020 06 03
(210) 514380
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) JANYSZKA-ROZKOSZ EWA CHEMFIZ-KURSY
PRZYGOTOWAWCZE DO MATURY Z CHEMII I FIZYKI, Lubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChemFiz
(540)

(591) szary, biały, niebieski, czerwony
(531) 19.11.13, 14.03.20, 29.01.14, 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, szkolenia edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, kursy szkoleniowe, szkolenie
zaawansowane, zapewnianie kursów szkoleniowych, produkcja
filmów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie programów szkolenia młodzieży, warsztaty w celach
szkoleniowych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, zapewnianie kursów szkoleniowych online, szkolenie w oparciu o komputery,
przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, udostępnianie
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kursy powtórkowe do egzaminów
państwowych, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów,
kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, usługi w zakresie publikowania online, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, publikowanie
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie materiałów
drukowanych dotyczących edukacji, testy edukacyjne, analizowanie
wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich.
(111) 337248
(220) 2020 06 03
(210) 514384
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) TROJANOWSKA MALWINA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE, Bydgoszcz (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mi MEDICAL INK GABINET KOSMETYCZNY
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, prowadzenie warsztatów, skomputeryzowane szkolenia, szkolenie i instruktaż, nauczanie i szkolenia,
produkcja filmów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, szkolenia dla dorosłych, produkcja szkoleniowych filmów wideo,
zapewnianie kursów szkoleniowych online, zapewnianie seminariów
szkoleniowych online, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla
młodych ludzi i dorosłych, seminaria edukacyjne dotyczące terapii
kosmetycznej, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej,
szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, usługi szkół pielęgnacji urody, nauczanie
w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie makijażu permanentnego, 44 zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla
twarzy, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, nakładanie produktów
kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych,
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, usługi doradcze
związane z pielęgnacją skóry, gabinety pielęgnacji skóry, usługi
w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego,
usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi doradztwa
online w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu,
usługi tatuażu brwi, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi w zakresie makijażu medycznego, mikropunktura,
mikropigmentacja medyczna.
(111) 337249
(220) 2020 06 03
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) MARKIEWICZ JAKUB JM PROFIT, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) profitank
(540)

(210) 514386

(591) niebieski, czarny
(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 zbiorniki magazynowe z tworzyw sztucznych, kontenery jako zbiorniki do przechowywania cieczy zrobione z materiałów niemetalowych, niemetalowe kontenery transportowe, zbiorniki
z tworzyw sztucznych na paliwo, zbiorniki niemetalowe na paliwo
ciekłe, zbiorniki z tworzyw sztucznych na nawozy, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa zbiorników magazynowych z tworzyw sztucznych, kontenerów jako zbiorników do przechowywania cieczy
zrobionych z materiałów niemetalowych, niemetalowych kontenerów transportowych, zbiorników z tworzyw sztucznych na paliwo,
zbiorników niemetalowych na paliwo ciekłe, zbiorników z tworzyw
sztucznych na nawozy.
(111) 337250
(151) 2020 11 03

(220) 2020 06 04
(441) 2020 07 20

(210) 514392
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(732) WRÓBLEWSKA DOROTA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DRZWI DO STYLU
(510), (511) 9 książki audio, książki dźwiękowe, książki zapisane na płytach, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje w formie elektronicznej
do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach
komputerowych, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, publikacje tygodniowe ładowalne w postaci elektronicznej
z Internetu, tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, programy komputerowe do telewizji interaktywnej
i do interaktywnych gier i/lub kwizów, videocasty, wstępnie nagrane
taśmy video, e-booki, biuletyny elektroniczne do pobrania, czasopisma elektroniczne, filmy do pobrania, filmy wideo, nagrane filmy,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, 16 książki, książki beletrystyczne, książki informacyjne, książki niebeletrystyczne, książki edukacyjne,
podręczniki [książki], książki z grafiką, publikacje drukowane, papier
na publikacje, 38 videocasting, transmisja filmów wideo, dostęp do treści, stron internetowych i portali, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, transmisje na żywo dostępne przez strony główne w Internecie [kamery
internetowe], zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych,
zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w Internecie, zapewnianie
użytkownikom dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie
informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, usługi
emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu,
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, przekazywanie i rozpowszechnianie
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz
Internetu, transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem
Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez
użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, 41
produkcja programów telewizyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych,
publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, prezentowanie programów
telewizyjnych, produkcja programów radiowych lub programów
telewizyjnych, produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych,
realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, produkcja programów telewizji kablowej, udostępnianie telewizyjnych programów
informacyjnych, produkcja tematycznych programów telewizyjnych,
usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, rozrywka
w formie programów telewizyjnych (Udostępnianie-), rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, realizowanie rozrywki
w postaci programów telewizyjnych, przygotowywanie i realizacja
programów telewizyjnych i radiowych, usługi rozrywkowe w postaci
interaktywnych programów telewizyjnych, produkcja przedstawień
i programów radiowych i telewizyjnych, usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, produkcja programów telewizyjnych
na żywo w celach rozrywkowych, rozrywka w postaci toczących się
programów telewizyjnych z różnorodnych dziedzin, usługi związane
z produkcją rozrywki w formie filmów, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, publikowanie czasopism internetowych, usługi rozrywkowe dostarczane
przez Internet, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą
strony internetowej, udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony
internetowej, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie,
udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą internetu, udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania.

(111) 337251
(220) 2020 06 04
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) POLUBIEC RYSZARD ANTRA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOdefendol
(540)
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(210) 514396

(591) jasnoniebieski, biały
(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12, 24.13.09, 24.13.24
(510), (511) 5 antybakteryjne płyny do rąk, antybakteryjny preparat
do mycia rąk, emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze, kremy
do rąk do celów medycznych, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry,
lecznicze preparaty do mycia rąk, mydła dezynfekujące, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], preparaty do dezynfekcji
rąk, preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne antybakteryjne, preparaty lecznicze do pielęgnacji
zdrowia, substancje antybakteryjne do celów medycznych, środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne, żele antybakteryjne.
(111) 337252
(220) 2020 06 04
(210) 514398
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) ALPHA PHARMACEUTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SLANDIX
(510), (511) 5 tabletki i tabletki do ssania do celów farmaceutycznych
mianowicie do stosowania w leczeniu chorób gardła, 10 urządzenia
medyczne do leczenia chorób gardła.
(111) 337253
(220) 2020 06 04
(210) 514400
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) ALPHA PHARMACEUTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LYDEN
(510), (511) 5 suplementy diety mianowicie do stosowania w leczeniu chorób gardła, tabletki i tabletki do ssania do celów farmaceutycznych mianowicie do stosowania w leczeniu chorób gardła, 10
urządzenia medyczne do leczenia chorób gardła.
(111) 337254
(220) 2020 06 04
(210) 514401
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) ALPHA PHARMACEUTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOLISTA
(510), (511) 5 suplementy diety mianowicie do stosowania w leczeniu chorób gardła, tabletki i tabletki do ssania do celów farmaceutycznych mianowicie do stosowania w leczeniu chorób gardła, 10
urządzenia medyczne do leczenia chorób gardła.
(111) 337255
(220) 2020 06 04
(210) 514402
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) GROSPOL JĘDRUCH SPÓŁKA JAWNA, Ząbki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GROSPOL
(510), (511) 20 krzesła, fotele biurowe, meble, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line) oraz sprzedaży wysyłkowej i katalogowej następujących
towarów: krzesła, fotele biurowe, meble, administrowanie sprzedażą, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów
detalicznych, usługi w zakresie zamówień online, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie programami lojalnościowymi, usługi importowo-eksportowe, usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, zapewnianie platformy internetowej dla
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nabywców i sprzedawców towarów i usług, informacja handlowa,
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
reklama, promocja sprzedaży.

(111) 337256
(220) 2020 06 04
(210) 514403
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) LANGSTEINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LANGSTEINER DOBRANOC
(510), (511) 5 żywność funkcjonalna do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety
dla ludzi, środki dietetyczne do celów medycznych, zioła lecznicze,
dietetyczna żywność do celów medycznych, preparaty i substancje
farmaceutyczne, środki uspokajające, środki nasenne, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 337257
(220) 2020 06 04
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) KŁOS ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FizjoCiuch
(540)

85

(111) 337260
(220) 2020 05 21
(210) 513780
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kokanin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RECEPTURA TRZYMANA POD KLUCZEM PIWNICZNE
JASNE PIWO DOLNEJ FERMENTACJI JASNE PIWO TYPU LAGER,
BOGATY I WYRAZISTY SMAK ZAWDZIĘCZA TRADYCYJNEJ
METODZIE WARZENIA ZE SŁODU JĘCZMIENNEGO, CHMIELU ORAZ
NIESKAZITELNIE CZYSTEJ WODY.
(540)

(210) 514406

(591) beżowy, czarny, ciemnoróżowy, zielony
(531) 24.03.07, 25.01.15, 26.05.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezalkoholowe.
(591) niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy,
odzież, artykuły odzieżowe w stylu sportowym.
(111) 337258
(220) 2020 05 22
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 13
(732) FUNDACJA GO+, Modlnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO+Motoradio24.pl
(540)

(210) 513768

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 27.07.01, 27.05.01, 24.17.02, 24.17.09, 24.13.25, 26.11.03,
26.11.22, 29.01.13
(510), (511) 38 transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, komunikacja radiowa, udostępnianie radia on-line, cyfrowa
transmisja radia on-line.
(111) 337259
(220) 2020 05 21
(210) 513779
(151) 2020 11 20
(441) 2020 07 27
(732) WOLKO DARIUSZ, TOMOŚ KAROL KD COLLECTION SPÓŁKA
CYWILNA, Bralin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KD collection
(540)

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 20 meble.

(111) 337261
(220) 2020 05 22
(210) 513789
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANGEL GREEN
(540)

(591) ciemnozielony
(531) 26.02.01, 26.02.07, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, porównywarki cen zakwaterowania, 36
administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
zarządzanie nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości
handlowych, wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomością,
zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, usługi
związane z majątkiem nieruchomym, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, finansowanie projektów deweloperskich, dostarczanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zakwaterowań, zapewnianie
stałego zakwaterowania, 37 budownictwo, 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi sportowe i w zakresie fitnessu,
organizacja widowisk, organizowanie balów, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, nocne kluby, organizacja
i prowadzenie balów, organizacja i przeprowadzanie aktywności
kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja konkursów piękności, organizacja konkursów muzycznych, organizacja przyjęć, organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, organizowanie imprez muzycznych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, organizowanie rozrywki, organizowanie społecznych
imprez sportowych i kulturalnych, prowadzenie konkursów piękno-
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ści, sport i fitness, zapewnianie sal balowych, przedszkola, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, 43 krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, organizacja przyjęć weselnych
[miejsca], udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy,
udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie
obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, udostępnianie
pomieszczeń na spotkania, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
na posiedzenia zarządu, udostępnianie sal konferencyjnych, usługi
w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania, zapewnianie tymczasowego
zakwaterowania na czas pracy, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, rezerwacje miejsc w hotelach,
udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych,
usługi hotelowe, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego,
zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajem pokoi
jako tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi obiektów
gościnnych [zakwaterowanie], usługi biur zakwaterowania, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, tymczasowe zakwaterowanie, rezerwacja zakwaterowania, 45 usługi dozorcze [concierge].

(111) 337262
(220) 2020 05 21
(210) 513793
(151) 2020 11 17
(441) 2020 07 06
(732) GATE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aster
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania] służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni ASG
i broni paintballowej, aplikacje mobilne służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni ASG i broni paintballowej, układy elektroniczne używane w broni ASG i broni paintballowej, elektryczne
urządzenia optyczno-sterujące używane w broni ASG i broni paintballowej, wyświetlacze elektroniczne używane w broni ASG i broni
paintballowej, półprzewodniki używane w broni ASG i broni paintballowej, płytki drukowane używane w broni ASG i broni paintballowej, płytki dla układów scalonych używane w broni ASG i broni
paintballowej, układy elektroniczne używane w broni ASG i broni
paintballowej, 28 broń zabawkowa, modele będące zabawkami,
pneumatyczne pistolety [zabawki], sterowniki do zabawek, broń
paintballowa [artykuły sportowe], broń airsoftowa w postaci replik
broni palnej o napędzie gazowym (pneumatycznym), elektrycznym
lub sprężynowym [artykuły sportowe], akcesoria, osprzęt, części zamienne do broni broni ASG oraz broni paintballowej.
(111) 337263
(220) 2020 05 21
(210) 513794
(151) 2020 11 17
(441) 2020 07 06
(732) GATE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gate
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania] służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni ASG
i broni paintballowej, aplikacje mobilne służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni ASG i broni paintballowej, układy elektroniczne używane w broni ASG i broni paintballowej, elektryczne
urządzenia optyczno-sterujące używane w broni ASG i broni paintballowej, wyświetlacze elektroniczne używane w broni ASG i broni
paintballowej, półprzewodniki używane w broni ASG i broni paintballowej, płytki drukowane używane w broni ASG i broni paintballowej, płytki dla układów scalonych używane w broni ASG i broni
paintballowej, układy elektroniczne używane w broni ASG i broni
paintballowej, symulatory broni, symulatory do symulacji obsługi
broni, symulatory do trenowania personelu w zakresie użytkowania
broni palnej, symulatory do szkolenia operatorów w sterowaniu zespołami współdziałających jednostek sprzętu bojowego, symulatory
ruchu do wirtualnej rzeczywistości, oprogramowanie rzeczywistości
wirtualnej, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie do gier
z rzeczywistością rozszerzoną, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtu-
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alnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości rozszerzonej, pobieralne gry
komputerowe takie jak: symulatory pola walki, symulatory sportów
strzeleckich, gry o tematyce militarnej, gry komputerowe na nośnikach elektronicznych takie jak: symulatory pola walki, symulatory
sportów strzeleckich, gry o tematyce militarnej, 28 broń zabawkowa, modele będące zabawkami, pneumatyczne pistolety [zabawki],
sterowniki do zabawek, broń paintballowa [artykuły sportowe], broń
airsoftowa w postaci replik broni palnej o napędzie gazowym (pneumatycznym), elektrycznym lub sprężynowym [artykuły sportowe],
akcesoria, osprzęt, części zamienne do broni broni ASG oraz broni
paintballowej.

(111) 337264
(220) 2020 05 21
(210) 513796
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 24
(732) BOROWY ANDRZEJ, Płock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PHARMOVIT
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki z chitozanem, kosmetyki z krzemem organicznym, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne,
kosmetyki upiększające, kosmetyki w postaci płynów, kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, preparaty kolagenowe
do celów kosmetycznych, toniki [kosmetyki], mleczka kosmetyczne,
maski kosmetyczne, mydła kosmetyczne, kremy kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, olejki mineralne [kosmetyki], preparaty nawilżające [kosmetyczne], kosmetyki w formie olejków, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kosmetyki zawierające kwas
hialuronowy, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do włosów, kremy kosmetyczne do rąk, błoto kosmetyczne
do ciała, preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów
kosmetycznych, zioła do kąpieli, wodorosty do zastosowań w kosmetologii, roślinne olejki eteryczne, 5 suplementy diety i preparaty
dietetyczne, suplementy diety w płynie, suplementy żywnościowe,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety zawierające enzymy, mineralne suplementy diety, suplementy diety z krzemem organicznym, herbaty lecznicze, ekstrakty ziołowe i roślinne do celów leczniczych, witaminy i preparaty
witaminowe, zioła lecznicze, aminokwasy do celów medycznych/
leczniczych, błonnik pokarmowy, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, w systemie
online artykułów związanych z żywnością, kosmetykami, suplementami żywnościowymi oraz suplementami diety, sprzedaż kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków
nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów,
kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, preparatów
kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków],
mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych, olejków
mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających
kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych,
serum do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów
diety w płynie, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla
niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych
suplementów diety, suplementów diety z krzemem organicznym,
herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych, witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez
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organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego,
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olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli,
preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych
do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych
do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych,
suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów
diety, suplementów diety z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego,
suplementów diety o działaniu kosmetycznym, usługi marketingowe
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do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków
eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, suplementów
diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów diety, suplementów diety z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych, alg
do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów
medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego, suplementów
diety o działaniu kosmetycznym, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków
naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydrolizowanego
do użytku kosmetycznego, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych,
balsamów kosmetycznych, olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, preparatów
kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów,
kremów kosmetycznych do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów
ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów
żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety
dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów diety, suplementów diety z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin
i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika
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ganicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy,
kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków
organicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci
płynów, kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych,
olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli,
preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych
do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych
do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych,
suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów
diety, suplementów diety z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego,
suplementów diety o działaniu kosmetycznym, 40 przetwarzanie,
obróbka i konserwowanie żywności, w tym owoców i warzyw, konserwowanie suplementów diety, konserwowanie herbat leczniczych
z wykorzystaniem naturalnych konserwantów pochodzących z owoców i warzyw.
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(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki z chitozanem, kosmetyki z krzemem organicznym, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne,
kosmetyki upiększające, kosmetyki w postaci płynów, kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, preparaty kolagenowe
do celów kosmetycznych, toniki [kosmetyki], mleczka kosmetyczne,
maski kosmetyczne, mydła kosmetyczne, kremy kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, olejki mineralne [kosmetyki], preparaty nawilżające [kosmetyczne], kosmetyki w formie olejków, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kosmetyki zawierające kwas
hialuronowy, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do włosów, kremy kosmetyczne do rąk, błoto kosmetyczne
do ciała, preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów
kosmetycznych, zioła do kąpieli, wodorosty do zastosowań w kosmetologii, roślinne olejki eteryczne, 5 suplementy diety i preparaty
dietetyczne, suplementy diety w płynie, suplementy żywnościowe,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety zawierające enzymy, mineralne suplementy diety, suplementy diety z krzemem organicznym, herbaty lecznicze, ekstrakty ziołowe i roślinne do celów leczniczych, witaminy i preparaty
witaminowe, zioła lecznicze, aminokwasy do celów medycznych/
leczniczych, błonnik pokarmowy, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, w systemie
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online artykułów związanych z żywnością, kosmetykami, suplementami żywnościowymi oraz suplementami diety, sprzedaż kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków
nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów,
kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, preparatów
kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków],
mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych, olejków
mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających
kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych,
serum do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów
diety w płynie, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla
niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych
suplementów diety, suplementów diety z krzemem organicznym,
herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych, witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez
ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego, suplementów diety o działaniu kosmetycznym, promocja na rzecz osób trzecich w zakresie kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków z krzemem
organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego,
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł
kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych,
olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli,
preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych
do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych
do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych,
suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów
diety, suplementów diety z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego,
suplementów diety o działaniu kosmetycznym, usługi marketingowe
w zakresie kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków
z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków
w postaci płynów, kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toników
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preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych
do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych
do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych,
suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów
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diety, suplementów diety z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego,
suplementów diety o działaniu kosmetycznym, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych,
kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł kosmetycznych,
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kosmetyków w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, błota
kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych do zastosowań
kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów
do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety
w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów diety, suplementów diety
z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych
i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia
przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/
leczniczych, błonnika pokarmowego, suplementów diety o działaniu
kosmetycznym, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą w zakresie kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków naturalnych,
kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych,
toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych, olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków,
kremów do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków],
kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów
kosmetycznych do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów
kolagenowych do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów
dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów diety, suplementów diety z krzemem organicznym,
herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych,
aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego, suplementów diety o działaniu kosmetycznym.

(111) 337266
(220) 2020 05 21
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA, Palmiry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WITTCHEN Kiermasz
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12

(210) 513764
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(510), (511) 18 aktówki, bagaż, organizery podróżne przystosowane
do bagażu, plecaki, podróżne torby na ubranie, torby, torby plażowe,
torebki, torby turystyczne, walizki, walizki z kółkami, zestawy podróżne jako wyroby skórzane, 35 agencje reklamowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, marketing ukierunkowany, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, produkcja
filmów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
marketingowe.

serowego, samoczynne maszyny spawające, elektryczne urządzenia
do spawania, maszyny do spawania drutu, palniki do spawania gazowego, spawanie (aparaty do-) gazowe, acetylenowo-tlenowe maszyny spawające, acetylenowo-tlenowe urządzenia spawające, maszyny do spawania gorącym powietrzem, zrobotyzowane elektryczne
urządzenia do spawania, maszyny do spawania metalu [elektryczne],
maszyny elektryczne do spawania oporowego, maszyny do spawania metali [gaz], maszyny do spawania rur termoplastycznych, maszyny do spawania łukiem elektrycznym, maszyny do spawania doczołowego przewodów [gazowe], maszyny do spawania materiałów
z tworzyw sztucznych, palniki stanowiące części urządzeń do spawania gazowego, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, zrobotyzowane urządzenia do spawania za pomocą łuku elektrycznego,
przecinarki [obrabiarki], przecinarki łukowe.

(111) 337267
(220) 2020 05 21
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) JANKOWSKI KATARZYNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Orsola COFFEEHAUS SEIT 2014
(540)

(111) 337270
(220) 2020 05 21
(210) 513781
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 24
(732) KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 garden
(540)

(210) 513765

(591) czerwony, granatowy, biały
(531) 09.01.07, 09.01.10, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.21,
25.12.25, 27.05.01, 27.05.05, 18.04.11, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, ciasta, ciastka, kanapki, przekąski na bazie tortilli, mrożone jogurty, lody, czekolada, sorbety, desery
lodowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany, desery
czekoladowe, 40 przetwarzanie żywności i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 337268
(220) 2020 05 21
(210) 513769
(151) 2020 12 31
(441) 2020 09 14
(732) SIDELA S.A., Montevideo (UY)
(540) (znak słowny)
(540) POXIPOL W życiu zaczyna się kleić
(510), (511) 1 surowe żywice sztuczne, preparaty klejące (kleje) dla
przemysłu, kity i inne materiały wypełniające w postaci pasty, 16
materiały wiążące do artykułów piśmienniczych lub do użytku domowego, preparaty klejące (kleje) do materiałów piśmienniczych lub
do użytku domowego, materiały dla artystów.
(111) 337269
(220) 2020 05 21
(210) 513770
(151) 2020 12 04
(441) 2020 08 17
(732) ROGOWSKI BARTOSZ F.H.U. RO-GAZ, Lubaczów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Allweld
(510), (511) 7 spawarki, spawarki plazmowe, spawarki laserowe, spawarki elektrofuzyjne, spawarki ultradźwiękowe, spawarki gazowe,
spawarki (łukowe-), spawarki elektryczne, spawarki łukowe, spawarki wysokiej częstotliwości, automatyczne spawarki elektryczne,
spawarki na gaz, spawarki gazowe [urządzenia], spawarki gazowe
[maszyny], elektryczne spawarki łukowe, spawarki i lutownice, spawarki do tworzyw sztucznych, spawarki łukowe [elektryczne maszyny], elektryczne spawarki do grzejników, regulatory do użytku
w spawarkach, roboty spawalnicze, palniki spawalnicze, elektryczne
palniki spawalnicze, ultradźwiękowe głowice spawalnicze, elektrody
rdzeniowe spawalnicze [elektryczne], elektrody do urządzeń spawalniczych, narzędzia tnące będące palnikami spawalniczymi obsługiwanymi gazem, roboty spawające, urządzenia do spawania la-

(591) zielony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.07.01, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 6 wyroby z metali nieszlachetnych ujęte w kl. 6, w tym
drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, armatura do rur i węży,
zwłaszcza złącza do armatury wodnej i węży, łączniki z metalu do łączenia węży z aparaturą nawadniającą, zawory metalowe do rur
wodociągowych, uchwyty metalowe, 7 mechaniczne narzędzia stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie o napędzie innym niż ręczny-spalinowe i elektryczne, w tym akumulatorowe-kosiarki i dokaszarki
do trawy, ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, nożyce do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, elektryczne ostrzałki
do łańcuchów, traktory ogrodowe do strzyżenia trawników, samojezdne kosiarki do trawy z siedziskiem d la operatora, pługi, glebogryzarki, elektryczne i spalinowe wiertnice do gleby, rozłupywarki
i rozdrabniacze elektryczne i spalinowe, zgrabiarki, zamiatarki, wertykulatory, odkurzacze ogrodnicze i dmuchawy do liści elektryczne
i spalinowe, opryskiwacze spalinowe, pompy zanurzeniowe, agregaty prądotwórcze, spawarki, 8 narzędzia i przyrządy ręczne stosowane
w rolnictwie i ogrodnictwie: kosiarki ogrodowe ręczne, przycinarki
jako narzędzia obsługiwane ręcznie, nożyce do żywopłotów ręczne,
odśnieżarki, narzędzia ogrodnicze i rolnicze obsługiwane ręcznie,
11 urządzenia do nawadniania stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie, instalacje do automatycznego podlewania, zwłaszcza instalacje przewodów wodnych, dystrybutory wody i dysze wodne będące
częściami instalacji przewodów wodnych, 12 taczki, wózki, trójkołowe wózki transportowe, wózki używane do sprzątania, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, 17 rury elastyczne niemetalowe, rury wykonane z tworzyw sztucznych w postaci wytłaczanej,
uszczelki do rur, zbrojenia niemetalowe do rur, złączki niemetalowe
do rur, elastyczne i sztywne folie z tworzyw sztucznych dla rolnictwa
i ogrodnictwa, taśmy uszczelniające z tworzyw sztucznych, taśmy
izolacyjne, 20 bębny i szpule niemechaniczne niemetalowe do nawijania przewodów giętkich, niemetalowe zaciski do kabli, uchwyty
i zaciski z tworzyw sztucznych do kabli i rur, zawory wodociągowe
z tworzyw sztucznych, łączniki do rur i przewodów z tworzyw sztucznych, niemetalowe przewody do węży, podpory do węży, 21 zraszacze wody i opryskiwacze używane w rolnictwie i ogrodnictwie, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, dysze do węży zraszających,
olewaczki i przyrządy do podlewania roślin, końcówki wylotowe
i sitka do polewaczek, urządzenia do natryskiwania wody oraz części do wyżej wymienionych towarów, 35 usługi w zakresie organizowania pokazów towarów, informacji handlowej i porad konsumenckich, reklamowanie towarów i usług oraz ich promocja na rzecz
osób trzecich, internetowe przekazywanie informacji tekstowych
i obrazowych na temat sprzedaży wysyłkowej towarów, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: artykułów rolniczych, ogrodniczych i leśnych,
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maszyn i urządzeń oraz przyborów i sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa
i ogrodnictwa, a także ich części, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, badania rynku, opinii publicznej i badania marketingowe, tworzenie
komputerowych baz danych i zarządzanie zbiorami informatycznymi, przetwarzanie danych dla osób trzecich, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie katalogów reklamowych, ulotek, folderów i innych materiałów
informacyjnych, tworzenie stron internetowych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych.
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w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, higiena i pielęgnacja
urody dla ludzi, gabinety pielęgnacji skóry, konsultacje dotyczące
kosmetyków.

(111) 337273
(220) 2020 06 16
(210) 514785
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) ZIEMECKA ŻANETA FACE 2 FACE, Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TALIA OSY
(540)

(111) 337271
(220) 2020 06 16
(210) 514779
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) FITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAGO
(540)

(591) ciemnoczerwony, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.15
(510), (511) 1 mieszaniny i materiały chemiczne do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty roślin, inne niż olejki eteryczne, do użytku
w produkcji kosmetyków, dyspergatory pigmentu do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty roślinne do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty z herbaty do użytku w produkcji kosmetyków,
ekstrakty ziół, inne niż olejki eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, emulgatory do użytku w produkcji kosmetyków, kolagen
stosowany jako surowiec do produkcji kosmetyków, fermentowane otręby ryżowe do stosowania w produkcji kosmetyków, 3 olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, esencje i olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, produkty perfumeryjne, esencjonalne olejki, roślinne olejki eteryczne, zmieszane olejki eteryczne, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, balsamy,
inne niż do celów medycznych, środki perfumeryjne i zapachowe,
kosmetyki, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 44 usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, higiena i pielęgnacja
urody dla ludzi, gabinety pielęgnacji skóry, konsultacje dotyczące
kosmetyków.
(111) 337272
(220) 2020 06 16
(210) 514781
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) FITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAGO
(540)

(531) 24.17.15, 27.05.01
(510), (511) 1 mieszaniny i materiały chemiczne do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty roślin, inne niż olejki eteryczne, do użytku
w produkcji kosmetyków, dyspergatory pigmentu do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty roślinne do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty z herbaty do użytku w produkcji kosmetyków,
ekstrakty ziół, inne niż olejki eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, emulgatory do użytku w produkcji kosmetyków, kolagen
stosowany jako surowiec do produkcji kosmetyków, fermentowane otręby ryżowe do stosowania w produkcji kosmetyków, 3 olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, esencje i olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, produkty perfumeryjne, esencjonalne olejki, roślinne olejki eteryczne, zmieszane olejki eteryczne, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, balsamy,
inne niż do celów medycznych, środki perfumeryjne i zapachowe,
kosmetyki, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 44 usługi

(591) czarny, biały, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.03.08, 02.03.23
(510), (511) 3 mydła, kostki mydła do mycia ciała, kremowe mydło
do ciała, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do rąk, mydła do twarzy,
mydła do użytku domowego, mydła do użytku osobistego, mydła kosmetyczne, mydła nielecznicze, mydła perfumowane, mydła toaletowe, mydła w płynie, mydła w postaci żelu, mydło pielęgnacyjne, żel
pod prysznic i do kąpieli, szampony do włosów, nielecznicze szampony do włosów, szampony z odżywką do włosów, szampony do włosów
dla ludzi, odżywki do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, odżywki nawilżające do włosów, olejki do odżywiania włosów, preparaty
odżywcze do włosów, krem do jasnej karnacji, krem do rak, krem
do skórek wokół paznokci, krem do twarzy, krem do włosów, krem pod
oczy, krem przeciwzmarszczkowy, krem z retinolem do celów kosmetycznych, kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy do aromaterapii, kremy do ciała,
kremy do depilacji, kremy do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy do paznokci,
kremy do rozjaśniania skóry, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy kojące do użytku kosmetycznego, kremy konserwujące
do skóry, kremy korygujące, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne
do skóry suchej, kremy kosmetyczne odżywcze, kremy kosmetyczne
do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy kosmetyczne do rąk, kremy
na noc, kremy na dzień, kremy nawilżające, kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy perfumowane, kremy pod prysznic, kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy ujędrniające skórę, kremy
wybielające do skóry, kremy złuszczające, nielecznicze kremy do stóp,
balsam do ciała, balsam do włosów, balsam odżywczy, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do rąk, balsamy do redukcji cellulitu, nielecznicze balsamy do stóp, balsamy do wygładzania i prostowania
włosów, balsamy oczyszczające, nielecznicze balsamy, kosmetyczne
środki nawilżające, mleczka nawilżające, nawilżacze do skóry, perfumy,
naturalne środki perfumeryjne, perfumowane wody toaletowe, preparaty perfumeryjne, woda perfumowana, woda toaletowa, wody kolońskie, dezodoranty, dezodoranty przeciwpotne, dezodoranty dla ludzi,
dezodoranty do stóp, dezodoranty do pielęgnacji ciała, dezodoranty
do użytku osobistego, dezodoranty do użytku osobistego, w postaci
sztyftów, dezodoranty i antyperspiranty, dezodoranty w sprayu dla
kobiet, nielecznicze antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach,
antyperspiranty do użytku osobistego, maska do ciała w proszku
[do użytku kosmetycznego], kosmetyczne maski błotne, maski do pielęgnacji włosów, maski do twarzy, maski kosmetyczne, maski do ciała
w płynie [do użytku kosmetycznego], kosmetyki do samoopalania,
preparaty samoopalające [kosmetyki], kremy samoopalające [kosmetyki], balsamy samoopalające [kosmetyki], preparaty kosmetyczne
do samoopalania, balsamy do opalania, balsamy po opalaniu, kosmetyczne emulsje do opalania, kremy do opalania, mleczko do opalania,
olejki do nawilżania skóry po opalaniu, olejki do opalania, olejki
do opalania do celów kosmetycznych, preparaty do opalania, olejki
po opalaniu [kosmetyki], preparaty do opalania w sprayu z filtrem
przeciwsłonecznym, preparaty do sztucznego opalania, środki nawilżające po opalaniu, żele do opalania, żele po opalaniu [kosmetyki], tonik do włosów, toniki do rozpylania, toniki do skóry, toniki do twarzy
[kosmetyki], toniki do użytku kosmetycznego, toniki kosmetyczne
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do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, toniki [kosmetyki], woda micelarna, kosmetyki w postaci płynów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia
twarzy [kosmetyki], płyny do twarzy [kosmetyki], kremy do demakijażu, mleczka do demakijażu, płyny do demakijażu, płyny kosmetyczne
do demakijażu, preparaty do demakijażu, preparaty do demakijażu
oczu, środki do demakijażu, środki do demakijażu oczu, waciki nasączone środkami do demakijażu, żele do demakijażu, serum do celów
kosmetycznych, nielecznicze serum do skóry, serum zapobiegające
starzeniu się, serum do twarzy do celów kosmetycznych, mgiełki
do ciała, kosmetyczne peelingi do ciała, nielecznicze peelingi do twarzy, peeling do stóp, peelingi złuszczające do stóp, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do twarzy, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi złuszczające do ciała, pasta do zębów,
nielecznicze pasty do zębów, pasty wybielające do zębów, dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, nielecznicze płyny do płukania ust, niemedyczne płyny do płukania jamy
ustnej, płyny do płukania jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów
i płyny do płukania jamy ustnej, olejki do ciała w sprayu, olejki do ciała
i twarzy, olejki do włosów, olejek do układania włosów, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, balsamy do ust, nielecznicze balsamy
do ust, pomadki do ust, płyny do kąpieli w pianie, nielecznicze płyny
do kąpieli, pieniące się płyny do kąpieli, mydła w płynie do kąpieli, mydło w płynie do kąpieli stóp, płyn do kąpieli, sole do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami
i barwnikami, płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], kremy
z filtrem przeciwsłonecznym, oliwki do kąpieli, nielecznicze kremy
do kuracji skóry głowy, odżywki do skóry głowy w formie sprayu, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, nawilżające balsamy
do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], 5
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety,
suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy
diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się
z witamin, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, mieszanki do picia będące suplementami diety, suplementy odżywcze
składające się głównie z magnezu, suplementy diety, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, suplementy prebiotyczne, mineralne
suplementy diety, białkowe suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, odżywcze suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
lecytynę, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety w płynie, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety
z białkiem sojowym, suplementy diety składające się głównie z żelaza,
suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy
diety składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się z pierwiastków
śladowych, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów
leczniczych, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, mieszanki
do picia w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym,
44 usługi spa, usługi manicure i pedicure, zabiegi kosmetyczne, usługi
kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji
ciała, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów
kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie
cellulitu z ciała, usługi mikrodermabrazji, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu,
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usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, gabinety pielęgnacji skóry.

(111) 337274
(220) 2020 06 16
(210) 514786
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAPTAIN Jack ADVENTURE IN A BOTTLE
(540)

(591) niebieski, czerwony, żółty, biały, złoty, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.01, 09.07.01, 09.07.25
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa lub
z dodatkiem piwa.
(111) 337275
(220) 2020 06 16
(210) 514789
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) STORY TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA STERILLE
(540)

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.04, 01.15.15
(510), (511) 7 urządzenia myjące, czyszczące i piorące, 11 urządzenia
do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania.
(111) 337276
(220) 2020 06 17
(210) 514802
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) PUKACZ RAFAŁ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Slice of Heaven
(510), (511) 30 sosy do pizzy, przyprawy do pizzy, spody do pizzy,
spaghetti, bagietki, sosy do sałatek, kawa, herbata, pizza, świeża pizza, makarony, nadziewany makaron, posiłki składające się głównie
z makaronów, potrawy z makaronu, przekąski składające się głównie
z makaronu, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta
lodowe, desery lodowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej
śmietany [parfait], jadalne lody owocowe, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, przyprawy, słone sosy, sosy, sosy [przyprawy],
lasagne, pizze mrożone, 43 bary, bary przekąskowe, bary szybkiej
obsługi [snack-bary], catering w kafeteriach szybkiej obsługi, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków: katering obejmujący
żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia
koktajlowe, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, pizzerie, restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów
alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
snack-bary, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi barowe,
usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe, usługi kateringowe obwoźne, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, usługi
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restauracji fast-food, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi
snack-barów, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie
barów szybkiej obsługi, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność
na zamówienie za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line,
kawiarnia, usługi kawiarni.

(111) 337277
(220) 2020 06 16
(210) 514804
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 10
(732) AGENCJA CELNA PPKS W SIERADZU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGENCJA CELNA PPKS Sieradz
(540)

(591) zielony, biały
(531) 26.04.18, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, 39
informacja o składowaniu, informacja o transporcie, logistyka transportu, składowanie towarów, spedycja, transport.
(111) 337278
(220) 2020 06 17
(210) 514826
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 10
(732) BGW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JAN
(510), (511) 5 aseptyki, bakteriobójcze środki, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych.
(111) 337279
(220) 2020 06 17
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) CHMIELOWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siewierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIASTECZKO SIEWIERZ JEZIORNA
(540)

(210) 514827

Nr 11/2021

westowania w nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie osiedli mieszkaniowych, biuro wynajmu mieszkań, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, sprzedaż nieruchomości,
sprzedaż mieszkań, 37 wznoszenie obszarów mieszkalnych, budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, budownictwo mieszkaniowe, 41 zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej,
42 planowanie budowy nieruchomości, planowanie i projektowanie
osiedli mieszkaniowych, usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, projektowanie architektoniczne, zarządzanie projektami
architektonicznymi, projektowanie architektoniczne w zakresie planowania miasta, planowanie związane z urbanistyką i planowaniem
centrów handlowych w obrębie miast, projektowanie urbanistyczne,
badania dotyczące planowania urbanistycznego, usługi doradcze
związane z urbanistyką, usługi doradcze w zakresie urbanistyki, usługi
architektoniczne i planowania urbanistycznego, badania w zakresie
konstrukcji budynków lub urbanistyki.

(111) 337280
(220) 2020 06 17
(210) 514828
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) ANIMAL NUTRACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opalenica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) XANFLEX
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla psów, jadalne przysmaki
dla zwierząt domowych, karma dla kotów, karma dla psów, karma
dla zwierząt domowych, mieszanka paszowa dla zwierząt, mieszanki
paszowe dla zwierząt, preparaty spożywcze dla psów, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla zwierząt, przysmaki dla
psów [jadalne], spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt.
(111) 337281
(220) 2020 06 17
(210) 514829
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 28.05.99
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki regulujące
cykl miesiączkowy, suplementy diety, preparaty farmaceutyczne powodujące ustępowanie objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego.
(111) 337282
(220) 2020 06 17
(210) 514845
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) BIELECKI MARCIN GIS EUROPE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GeoRoute before you go out
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26.03.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.13,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 36
administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami,
inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
planowanie inwestycji w nieruchomości, zapewnienie finansowania
rozbudowy nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
wycena i zarządzanie nieruchomościami, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne,
doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi w zakresie in-

(591) czarny, jasnozielony
(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.24
(510), (511) 39 nawigacja-ustalanie położenia, wytyczanie trasy.
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(111) 337283
(220) 2020 06 18
(210) 514847
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROMIX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żodyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eTYLIN
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 15.01.25, 27.05.01, 18.01.21, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa i materiały oświetleniowe.
(111) 337284
(220) 2020 06 17
(210) 514848
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC., Sharjah (AE)
(540) (znak słowny)
(540) QUANTA
(510), (511) 30 czekolada, ciastka i ciasteczka, ciasta, lody, masła, kremy i pasty orzechowe do smarowania, masła, kremy i pasty czekoladowe do smarowania, batoniki zbożowe, desery lodowe, wyroby
cukiernicze.
(111) 337285
(220) 2020 06 18
(210) 514859
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) ITALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ITALUX
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, elektryczne instalacje oświetleniowe,
stelaże do abażurów, abażury do lamp, osłony do lamp, szkła do lamp,
zawieszenia do lamp, lampy oświetleniowe, rurowe lampy wyładowcze [elektryczne] do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, oprawy oświetleniowe sufitowe, żarówki oświetleniowe, oprawki do lamp, reflektory
oświetleniowe, rury oświetleniowe, latarnie, oświetlenie bezpieczeństwa, lampki biurkowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z następującymi towarami: oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, elektryczne instalacje oświetleniowe, stelaże do abażurów, abażury do lamp, osłony
do lamp, szkła do lamp, zawieszenia do lamp, lampy oświetleniowe,
rurowe lampy wyładowcze [elektryczne] do oświetlenia, oświetlenie
sufitowe, oprawy oświetleniowe sufitowe, żarówki oświetleniowe,
oprawki do lamp, reflektory oświetleniowe, rury oświetleniowe, latarnie, oświetlenie bezpieczeństwa, lampki biurkowe.
(111) 337286
(220) 2020 06 18
(210) 514867
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUCOSYSTEM
(510), (511) 5 leki i wyroby medyczne, preparaty farmaceutyczne
do stosowania w chorobach z przeziębienia, preparaty farmaceutyczne do stosowania w chorobach układu oddechowego, suplementy diety.
(111) 337287
(220) 2020 06 18
(210) 514868
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) YES ODKRYWAJ SWÓJ BLASK
(510), (511) 9 biżuteria przekazująca dane, urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, zegarki inteligentne, filmy wideo, inteligentne pierścionki, bransoletki inteligentne, cyfrowe elektroniczne
urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, aplikacje do pobrania, filmy do pobrania, publikacje elektroniczne, do pobrania, pliki multimedialne do pobrania, nagrania wideo do pobrania,
fotografie cyfrowe do pobrania, publikacje w formie elektronicznej
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do pobrania, nagrania wideo, nagrania multimedialne, karty kodowane, 14 wyroby jubilerskie, kamienie jubilerskie, kamienie szlachetne,
kamienie półszlachetne, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich,
biżuteria, biżuteria szlachetna, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, imitacja biżuterii, ozdoby
[biżuteria], broszki [biżuteria], szpilki [biżuteria], bransoletki [biżuteria],
zawieszki [biżuteria], wyroby biżuteryjne, biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], kasetki na biżuterię, szkatułki na biżuterię,
bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], akcesoria do biżuterii, biżuteria
na ciało, ozdoby z biżuterii sztucznej, pudełka na biżuterię [dopasowane], klamry ze srebra [biżuteria], oprawy będące częścią biżuterii,
biżuteria z kości słoniowej, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, zwijane etui na biżuterię, akcesoria do wyrobu biżuterii, strasy
do wytwarzania biżuterii, kasetki skórzane na biżuterię, woreczki
na biżuterię dopasowane, sztuczna biżuteria na ciało, siatka z metali
szlachetnych [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], druciki
z metali szlachetnych [biżuteria], biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, części i akcesoria do biżuterii, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, firmowe nagrody za osiągnięcia
w postaci biżuterii, półfabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczone
do produkcji biżuterii, półwyroby z metali szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii, sztabki metali szlachetnych, stopy metali szlachetnych, insygnia z metali szlachetnych, odznaki z metali szlachetnych, figurki z metali szlachetnych, rzeźby z metali szlachetnych,
zegarki z metali szlachetnych, puchary z metali szlachetnych, popiersia
z metali szlachetnych, Statuetki z metali szlachetnych, medale wykonane z metali szlachetnych, trofea wykonane z metali szlachetnych,
osobiste ozdoby z metali szlachetnych, medaliony wykonane z metali
szlachetnych, trofea powlekane stopami metali szlachetnych, tarcze
pamiątkowe z metali szlachetnych, płytki identyfikacyjne z metali szlachetnych, ozdoby ścienne z metali szlachetnych, dzieła sztuki z metali
szlachetnych, tabliczki nagrobne z metali szlachetnych, pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych, etui z metali szlachetnych na zegarki,
szkatułki na zegary z metali szlachetnych, breloczki do kluczy z metali
szlachetnych, kółka na klucze z metali szlachetnych, modele w skali [bibeloty] z metali szlachetnych, modele zwierząt [bibeloty] wykonane
z metali szlachetnych, odznaki wpinane w klapę z metali szlachetnych,
stojaki na pierścionki wykonane z metali szlachetnych, posągi z metali szlachetnych przedstawiające ikony religijne, dekoracje ścienne 3D
wykonane z metali szlachetnych, szkatułki na biżuterię, nie z metali
szlachetnych, zegarki wykonane z metali szlachetnych lub nimi powlekane, ozdoby świąteczne [figurki] z metali szlachetnych, inne niż
ozdoby choinkowe, zegary i zegarki, 16 publikacje reklamowe, plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, publikacje promocyjne, publikacje
drukowane, ilustrowane albumy, reprodukcje fotograficzne, fotografie, karty upominkowe, papierowe karty lojalnościowe, reprodukcje
graficzne, materiały piśmienne, materiały do pakowania z papieru,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, kartonowe pudełka
do pakowania, 35 usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią, produkcja filmów reklamowych, publikacja treści reklamowych, produkcja reklam, dystrybucja tekstów
reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, promocja
sprzedaży, opracowywanie kampanii promocyjnych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, pokazy towarów do celów promocyjnych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, zarządzanie
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych,
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, usługi klubów klienta
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, organizacja
wystaw dla biznesu lub handlu, kampanie marketingowe, informacja
marketingowa, doradztwo reklamowe i marketingowe, informacja
handlowa.

(111) 337288
(220) 2020 06 18
(210) 514874
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) 9D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2modern
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(510), (511) 32 wody mineralne, wody gazowane, napoje bezalkoholowe, woda [napoje].

(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 sufitowe lampy wiszące, stojące lampy, lampy wiszące,
lampy stojące, lampy stołowe, lampy ścienne, lampy podłogowe, lampy
biurkowe, 20 meble domowe, biurowe i ogrodowe, 35 usługi sprzedaży
detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z oświetleniem, sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami.
(111) 337289
(220) 2020 06 18
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 24
(732) ZAJĄC PAWEŁ PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINGER RHYTHMICS
(540)

(210) 514902

(531) 26.04.06, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, 36 doradztwo w sprawach finansowych,
restrukturyzacja długów, usługi związane z upadłością, 45 usługi informacji prawnej, usługi prawne, usługi prawne związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi wsparcia prawnego.
(111) 337291
(220) 2020 06 19
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) GORCZYŃSKI JĘDRZEJ SURFATEC, Sława (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sławianka
(540)

(111) 337292
(220) 2020 06 19
(210) 514904
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 24
(732) LUMIX LED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JoVee
(540)

(210) 514889

(591) fioletowy
(531) 02.09.17, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 41 kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie warsztatów (nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna), 44 usługi terapeutyczne (usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i troski o urodę dla istot ludzkich lub zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem).
(111) 337290
(220) 2020 06 19
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) RAJ MICHAŁ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pracownia Restrukturyzacji
(540)

Nr 11/2021

(210) 514903

(591) granatowy, błękitny, biały
(531) 18.03.02, 18.03.21, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13, 06.03.01

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 wyroby cukiernicze dla diabetyków, słodycze dla diabetyków, cukierki z mikroelementami do celów leczniczych, żywność do celów medycznych, żywność funkcjonalna, napoje dla diabetyków, artykuły żywnościowe dla diabetyków, w tym z rolnictwa
ekologicznego, preparaty dietetyczne dla diabetyków, preparaty
uzupełniające dietę dla diabetyków, chleb dla diabetyków, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, odżywcze i regeneracyjne dodatki
do żywności, suplementy diety, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna,
w tym także za pośrednictwem sieci Internet towarów takich jak:
zdrowa żywność, produkty spożywcze rolnictwa ekologicznego,
spożywcze produkty lecznicze, napoje spożywcze produkty dla
diabetyków, wyroby cukiernicze dla diabetyków, słodycze dla diabetyków, napoje dla diabetyków, artykuły żywnościowe dla diabetyków, w tym z rolnictwa ekologicznego, preparaty dietetyczne dla
diabetyków, preparaty uzupełniające dietę dla diabetyków, chleb dla
diabetyków, owoce konserwowane, suszone i gotowane, warzywa
konserwowane, galaretki, dżemy, kompoty, chrupki owocowe, produkty spożywcze i napoje na bazie soi, soja konserwowana, sałatki,
zupy, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, wyroby
piekarnicze, wyroby cukiernicze, słodycze, produkty rolnictwa ekologicznego takie jak: kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy,
herbaty i kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa naturalna, mąka
i produkty zbożowe, chleb, lody, miód, melasa (syropy), ekologiczne
produkty rolne, ogrodnicze i leśne, nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, promocja sprzedaży, informacja handlowa.
(111) 337293
(220) 2020 06 19
(210) 514905
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DIETETTO
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], produkty dietetyczne do celów medycznych,
pokarmy dietetyczne używane w żywieniu klinicznym, 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
gotowe dania warzywne, głęboko mrożone dania warzywne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, głęboko mrożone dania
składające się głównie z mięsa, głęboko mrożone dania składające
się głównie z ryb, gotowe dania składające się głównie z ryb, gotowe dania składające się głównie z owoców morza, głęboko mrożone
dania składające się głównie z owoców morza, gotowe dania składające się głównie z mięczaków, głęboko mrożone dania składające się
głównie z mięczaków, 30 dania gotowe zawierające makaron, dania
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania gotowe
zawierające ziarna przetworzone i skrobię, głęboko mrożone dania
zawierające ziarna przetworzone i skrobię, sosy [przyprawy], przyprawy smakowe (sosy, marynaty), majonez, keczup, musztarda.
(111) 337294
(151) 2020 12 01

(220) 2020 06 19
(441) 2020 08 10

(210) 514906
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIETETTO
(540)

(591) zielony
(531) 05.09.24, 05.07.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], produkty dietetyczne do celów medycznych,
pokarmy dietetyczne używane w żywieniu klinicznym, 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
gotowe dania warzywne, głęboko mrożone dania warzywne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, głęboko mrożone dania
składające się głównie z mięsa, głęboko mrożone dania składające
się głównie z ryb, gotowe dania składające się głównie z ryb, gotowe dania składające się głównie z owoców morza, głęboko mrożone
dania składające się głównie z owoców morza, gotowe dania składające się głównie z mięczaków, głęboko mrożone dania składające się
głównie z mięczaków, 30 dania gotowe zawierające makaron, dania
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania gotowe
zawierające ziarna przetworzone i skrobię, głęboko mrożone dania
zawierające ziarna przetworzone i skrobię, sosy [przyprawy], przyprawy smakowe (sosy, marynaty), majonez, keczup, musztarda.
(111) 337295
(220) 2020 06 19
(210) 514907
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIEŁBASA PRADAWNA
(540)

(591) złoty
(531) 25.01.05, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.02
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, wędliny.
(111) 337296
(220) 2020 06 19
(210) 514908
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZYNKA PRADAWNA
(540)

(591) złoty
(531) 25.01.05, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.02
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, wędliny.
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(111) 337297
(220) 2020 06 19
(210) 514911
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 10
(732) LENA-NGUYEN THI HUONG, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lena Fashion
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 337298
(220) 2020 06 19
(210) 514912
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 10
(732) LENA-NGUYEN THI HUONG, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Passions Fashion
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.01, 26.11.06
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 337299
(220) 2020 06 19
(210) 514914
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 10
(732) Diamond Quest Limited, Road Town (VG)
(540) (znak słowny)
(540) HLT
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papierosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, ustniki
do papierosów, fajki tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.
(111) 337300
(220) 2020 06 19
(210) 514915
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 10
(732) Diamond Quest Limited, Road Town (VG)
(540) (znak słowny)
(540) SAAT PICO
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papierosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, ustniki
do papierosów, fajki tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.
(111) 337301
(220) 2020 06 19
(210) 514916
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 10
(732) Diamond Quest Limited, Road Town (VG)
(540) (znak słowny)
(540) CHAUFFE MICRO
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papierosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, ustniki
do papierosów, fajki tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.
(111) 337302
(220) 2020 06 19
(210) 514930
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY, ŚCIERZYŃSCY SPÓŁKA
JAWNA, Nowa Wieś (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iP instalprojekt niezawodny
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 grzejniki, elementy grzejne, urządzenia grzewcze,
domowe grzejniki, grzejniki do pomieszczeń, grzejniki centralnego
ogrzewania, grzejniki panelowe, suszarki i grzałki elektryczne, zawory i inny osprzęt do grzejników i suszarek nie zawarty w innych klasach, kotły grzewcze, paleniska, piece, kolektory słoneczne, bojlery,
rekuperatory i zasobniki ciepła, 35 reklama i usługi reklamowe, usługi marketingowe, marketing internetowy, usługi w zakresie marketingu cyfrowego, przetwarzanie i analiza danych biznesowych, reklama w czasie rzeczywistym w sieci informatycznej, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem Internetu następujących towarów: urządzenia grzewcze, domowe grzejniki, grzejniki
do centralnego ogrzewania, grzejniki do pomieszczeń, elektryczne
suszarki do prania, zawory i głowice metalowe i niemetalowe, półki,
wieszaki, ekrany grzejników, kotły grzewcze, paleniska, piece, kolektory słoneczne, bojlery, wymienniki, rekuperatory i zasobniki ciepła.
(111) 337303
(220) 2020 06 19
(210) 514931
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) CERAMIKA WOJTASZEK SPÓŁKA JAWNA, Tułowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLLAS
(540)

(531) 26.01.03, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 11 systemy zraszające do nawadniania, urządzenia nawadniające do celów ogrodniczych, urządzenia do nawadniania
do zastosowania w rolnictwie, automatyczne urządzenia zraszające do nawadniania w ogrodnictwie, automatyczne urządzenia
zraszające do nawadniania w rolnictwie, instalacje automatyczne
nawadniające do użytku w rolnictwie, urządzenia nawadniające
[automatyczne] do stosowania w ogrodzie, instalacje automatyczne
nawadniające do użytku w ogrodnictwie, zraszacze [automatyczne
instalacje] do nawadniania kwiatów i roślin, systemy nawadniania
kropelkowego, instalacje do dystrybucji wody, rolnicze urządzenia
nawadniające, 21 naczynia ceramiczne, ozdoby ceramiczne, misy
ceramiczne, donice ceramiczne, ozdobne donice ceramiczne, kubki wykonane z ceramiki, donice do roślin, doniczki do roślin, stojaki do roślin, kosze na rośliny, misy na rośliny, pojemniki do przesadzania roślin, strzykawki na wodę do opryskiwania roślin, zraszacze
do podlewania kwiatów i roślin, wazony, 35 usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży hurtowej oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: systemy zraszające do nawadniania, urządzenia nawadniające do celów ogrodniczych, urządzenia do nawadniania do zastosowania w rolnictwie,
automatyczne urządzenia zraszające do nawadniania w ogrodnictwie, automatyczne urządzenia zraszające do nawadniania w rolnictwie, instalacje automatyczne nawadniające do użytku w rolnictwie,
urządzenia nawadniające [automatyczne] do stosowania w ogrodzie,
instalacje automatyczne nawadniające do użytku w ogrodnictwie,
zraszacze [automatyczne instalacje] do nawadniania kwiatów i roślin,
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systemy nawadniania kropelkowego, instalacje do dystrybucji wody,
rolnicze urządzenia nawadniające, naczynia ceramiczne, ozdoby
ceramiczne, misy ceramiczne, donice ceramiczne, ozdobne donice
ceramiczne, kubki wykonane z ceramiki, donice do roślin, doniczki
do roślin, stojaki do roślin, kosze na rośliny, misy na rośliny, pojemniki
do przesadzania roślin, strzykawki na wodę do opryskiwania roślin,
zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, wazony.

(111) 337304
(220) 2020 06 20
(210) 514937
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 10
(732) BERLIŃSKI ARKADIUSZ PRODIG TECH,
Międzybrodzie Bialskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GL-MAG
(510), (511) 9 mierniki dynamometryczne, mierniki elektroniczne,
mierniki mikrometrowe, czujniki pomiarowe, elektromagnetyczne
czujniki pomiarowe, elektroniczne czujniki pomiarowe, elektryczne
urządzenia pomiarowe, optyczne elementy pomiarowe, optyczne
urządzenia pomiarowe, pomiarowe (przyrządy-), pomiarowe (urządzenia-), przetworniki pomiarowe, przyrządy pomiarowe, przyrządy
pomiarowe czujnikowe, przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem, urządzenia pomiarowe, urządzenia pomiarowe do narzędzi,
urządzenia pomiarowe elektryczne, mierniki grubości lakieru, magnetyczne mierniki grubości lakieru, testery grubości lakieru, magnetyczne testery grubości lakieru.
(111) 337305
(220) 2020 06 22
(210) 514954
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 10
(732) POLSKA WYWIADOWNIA GOSPODARCZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA WYWIADOWNIA GOSPODARCZA
(540)

(591) czarny, szary, czerwony
(531) 03.07.05, 01.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania
rynkowe, aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, analiza danych biznesowych,
analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza położenia (stanu) firmy, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, gromadzenie danych, przetwarzanie,
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, gromadzenie statystyk
w zakresie działalności gospodarczej, gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, wydolność przedsiębiorstw
(ekspertyzy w zakresie-), 36 analizy danych finansowych, dostarczanie informacji finansowych za pomocą komputerowej bazy danych,
gromadzenie informacji finansowych, przygotowywanie analiz finansowych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej.
(111) 337306
(220) 2020 06 19
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 24
(732) AJS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozery (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DASIRE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 514956
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(111) 337307
(220) 2020 06 19
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 24
(732) AJS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozery (PL)
(540) (znak słowny)
(540) J.STYLE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
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(210) 514957

(111) 337308
(220) 2020 06 19
(210) 514965
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) SKOWROŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RADIO WNET
(510), (511) 35 usługi promocyjne i reklamowe, 38 emisja programów
radiowo-telewizyjnych, usługi agencji informacyjnej, 41 produkcja, organizacja imprez rozrywkowych i kulturalnych, rejestrowanie nagrań.
(111) 337309
(220) 2020 06 19
(210) 514970
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żelove NAWILŻENIE MOISTURIZING PEONY WATER BOMB 2 IN 1
(540)

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy
kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraye nielecznicze, żele jako
kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony
do użytku kosmetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe,
mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy, nielecznicze, odżywki
do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom,
kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki
do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści,
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki
lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki
do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
(111) 337310
(220) 2020 06 19
(210) 514971
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN for skin
(540)

(531) 05.03.15, 27.05.01, 27.05.08
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(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki,
balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki
eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki
do pielęgnacji skóry głowy, nielecznicze, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5
kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary
dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki
do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy,
kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(111) 337311
(220) 2020 06 19
(210) 514976
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) ARTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaxSport
(540)

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 9 maski do nurkowania, fajki do nurkowania, gogle
do pływania, okularki do pływania, 12 pojazdy, rowery, rowerki biegowe, hulajnogi, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, piłki do gier,
hulajnogi, deskorolki, łyżworolki, rakiety do gry, lotki do gry, płetwy
do pływania, zabawki.
(111) 337312
(220) 2020 06 19
(210) 514983
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) KASPRZYK ARTUR MACIEJ, Borkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NATRULY
(510), (511) 3 kosmetyk naturalny, 5 suplement diety.
(111) 337313
(220) 2020 06 22
(210) 514986
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) AVERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVERTO AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
(540)

(591) fioletowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.10, 27.05.04
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(510), (511) 36 agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie długów,
informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony
internetowej, usługi badań dotyczących finansów, usługi finansowania, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, zarządzanie
finansami, 45 badania prawne, badanie przeszłości osób, mediacje,
otwieranie zamków zabezpieczających, poszukiwania genealogiczne, poszukiwanie osób zaginionych, usługi pomocy w sprawach
spornych, udzielanie licencji (usługi prawne) w ramach publikacji
oprogramowania, usługi adwokackie, usługi detektywistyczne, usługi monitorowania prawnego, usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie ochrony.

(111) 337314
(220) 2020 06 22
(210) 515000
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) SUMARA MATEUSZ MATEUSZ SUMARA-RAMZES STUDIO,
Zgłobice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R
(540)

(531) 26.04.09, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 9 nagrania audio i wideo, muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, nagrania wideo
z muzyką, do pobrania, nagrania multimedialne, nagrania muzyczne na taśmach, pliki muzyczne do pobierania, nagrane płyty DVD
z nagraniami muzycznymi, nagrania muzyczne w postaci płyt, nagrania muzyczne w formie dysków, dzwonki telefoniczne [do pobierania], muzyczne nagrania dźwiękowe, cyfrowe taśmy audio, kasety
taśmowe audio, płyty winylowe, 35 usługi w zakresie zarządzania
biznesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, promowanie koncertów muzycznych, promowanie muzyki innych
poprzez dostarczanie portfolio online za pośrednictwem witryn
internetowych, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz muzyków, produkcja filmów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań
dźwiękowych do celów marketingowych, negocjowanie transakcji
handlowych w zakresie działalności artystycznej, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
świadczone online w zakresie następujących towarów: nagrania audio i wideo, muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, nagrania
multimedialne, nagrania muzyczne na taśmach, pliki muzyczne
do pobierania, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, nagrania muzyczne w postaci płyt, nagrania muzyczne w formie dysków,
dzwonki telefoniczne [do pobierania], muzyczne nagrania dźwiękowe, cyfrowe taśmy audio, kasety taśmowe audio, płyty winylowe,
odzież, nakrycia głowy, bluzki, bluzy z kapturem, spodenki, spodnie,
stroje sportowe, t-shirty z krótkim rękawem, czapki [nakrycia głowy], czapki z daszkiem, akcesoria odzieżowe, kubki, 38 nadawanie
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, transmisje internetowe, elektroniczna transmisja i retransmisja
dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem
sieci komputerowych oraz Internetu, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, nadawanie bezprzewodowe, transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na żądanie, dostarczanie
muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, transmisja publikacji
elektronicznych online, 41 usługi studiów nagrań, wynajem studiów
nagrań, produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, usługi w zakre-
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sie muzycznych studiów nagrań, mastering płyt, usługi miksowania
muzyki, realizacja nagrań audiowizualnych, realizacja nagrań fonograficznych, edycja nagrań wideo, edycja nagrań audio, montaż wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja filmów
wideo, produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja
muzyczna, produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja nagrań
audiowizualnych, produkcja nagrań wzorcowych [master] audio,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych MP3, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania,
z Internetu, udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej,
usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo
i filmów, usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, muzyczne usługi wydawnicze,
publikacje multimedialne, publikowanie piosenek, usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, realizacja rozrywki na żywo,
realizacja imprez rozrywkowych na żywo, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie pisania tekstów
piosenek, udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, usługi pisania tekstów, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, produkcja filmów, produkcja piosenek do filmów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie wydarzeń muzycznych, komponowanie
muzyki dla osób trzecich, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej
muzyki, impresariat artystyczny, organizowanie wydarzeń muzycznych, organizowanie występów muzycznych na żywo, udzielanie
informacji w dziedzinie muzyki, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych.

(111) 337315
(220) 2020 06 22
(210) 515001
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) po stronie zdrowia
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki], fotografie [wydrukowane], gazety, indeksy, skorowidze,
kalendarze, kartki z życzeniami, karty, katalogi, komiksy, koperty,
książki, makiety, mapy, materiały drukowane, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, notatniki [notesy], papier, prospekty, rysunki, skoroszyty, ulotki, zakładki do książek i do stron, zawiadomienia, zeszyty
do pisania lub rysowania, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 38 telekomunikacja.
(111) 337316
(220) 2020 06 22
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) TOMCZYK JOANNA BED&BATH, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) & bed&bath
(540)

(210) 515011

(531) 24.17.25, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(111) 337317
(220) 2020 06 23
(210) 515033
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) PERALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VetoSan
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(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DNA DROGA NOWOCZESNEGO ARCHITEKTA
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, mineralne suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety dla
zwierząt domowych, suplementy diety do celów weterynaryjnych,
suplementy mineralne do karmienia żywego inwentarza, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, suplementy witaminowe dla zwierząt, witaminy dla zwierząt, witaminy dla zwierząt
domowych, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami
dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami dla
zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami dla
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, 41 publikowanie materiałów multimedialnych
on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem
baz danych lub Internetu, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi wydawnicze, wydawanie gazet, wydawanie
biuletynów, wydawanie katalogów, usługi wydawnicze w zakresie
książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek
i czasopism w Internecie.
(111) 337318
(220) 2020 06 23
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) FIXIT SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIXIT
(540)

(210) 515041

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
w tym komputerów i urządzeń peryferyjnych, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, usługi instalowania, naprawy
i konserwacji urządzeń radiowych, wykonywanie linii i instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, montaż,
naprawa i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, naprawa narzędzi
elektrycznych, naprawa artykułów gospodarstwa domowego, 42
usługi projektowania informatycznego, doradztwo fachowe w zakresie informatyki i sprzętu komputerowego, wynajem sprzętu komputerowego oraz maszyn i urządzeń biurowych.
(111) 337319
(220) 2020 06 23
(210) 515044
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) POSPIECH JAROSŁAW, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Coreflon
(510), (511) 5 materiały do wszczepiania do sterowanej regeneracji
tkanek, 10 nici chirurgiczne.
(111) 337320
(220) 2020 06 23
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) ANISEROWICZ MACIEJ, Białystok (PL)

99

(210) 515046

(591) czerwony, czarny
(531) 26.11.03, 26.11.10, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe dotyczące programowania, kursy
szkoleniowe on-line dotyczące programowania.
(111) 337321
(220) 2020 06 23
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) STASIO MAREK TEXTILCO, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEXTILCO
(540)

(210) 515060

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 24.15.21, 26.04.02, 26.04.05, 26.05.01, 26.11.01, 26.03.23,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 pasy do przenośników, pasy napędowe do przenośników, transporterów, taśmy przenośnikowe druciane, taśmy przenośnikowe z metalu, pasy napędowe (do maszyn), pasy napędowe
do maszyn przemysłowych, siatki druciane do taśm przenośników,
40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych.
(111) 337322
(220) 2020 06 23
(210) 515062
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) STASIO MAREK TEXTILCO, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Textilco
(510), (511) 7 pasy do przenośników, pasy napędowe do przenośników, transporterów, taśmy przenośnikowe druciane, taśmy przenośnikowe z metalu, pasy napędowe (do maszyn), pasy napędowe
do maszyn przemysłowych, siatki druciane do taśm przenośników,
40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych.
(111) 337323
(220) 2020 06 23
(210) 515068
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) CHĘCIŃSKA ANETA LODY MILANO, Myślenice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LODY MILANO
(540)

(591) szary
(531) 08.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06
(510), (511) 30 lody, sorbety [lody], spożywcze lody, jogurt mrożony
[lody spożywcze], lizaki lodowe, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, kawiarnie, restauracje.
(111) 337324
(220) 2020 06 23
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) ADAMSKI ZYGMUNT, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRZYWOUSTY
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(210) 515078
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(510), (511) 30 kawa, herbata, lody, 32 piwo, woda mineralna, woda
gazowana, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje owocowe i soki
owocowe, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka, 34 tytoń, przybory dla palaczy.

(111) 337325
(220) 2020 06 23
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) CONSTRUCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEVERSON
(540)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVILLA
(540)

(210) 515088

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 29.01.12
(510), (511) 11 klimatyzatory, w tym klimatyzatory pokojowe, przenośne, elektryczne, montowane przy oknach (do celów przemysłowych), filtry do klimatyzacji, agregaty klimatyzacyjne, urządzenia
klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, wentylatory jako części instalacji klimatyzacyjnych, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza, oczyszczacze
powietrza, kaloryfery elektryczne, elektryczne suszarki do rąk, instalacje i urządzenia do oczyszczania powietrza, w tym elektryczne i domowe oczyszczacze powietrza, stacjonarne i ruchome urządzenia
i przyrządy grzewcze, chłodnicze, suszące, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ogrzewacze powietrza olejowe, gazowe, ogrzewane gorącą
wodą, parą i elektrycznością, urządzenia grzewcze promiennikowe,
grzejniki olejowe i gazowe, palniki olejowe i gazowe, kotły grzewcze
i grzejniki przepływowe olejowe, gazowe i ogrzewane elektrycznością, urządzenia do termicznego i katalitycznego dopalania, urządzenia do chłodzenia powietrza, podgrzewacze powietrza, osuszacze
powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia i maszyny
do oczyszczania powietrza, grzejniki centralnego ogrzewania, części
do wyżej wymienionych towarów, 35 sprzedaż za pośrednictwem
radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych:
klimatyzatorów, w tym klimatyzatorów pokojowych, przenośnych,
elektrycznych, montowanych przy oknach (do celów przemysłowych), filtrów do klimatyzacji, instalacji i urządzeń do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacji i urządzeń do oczyszczania powietrza, w tym elektrycznych i domowych
oczyszczaczy powietrza, stacjonarnych i ruchomych urządzeń i przyrządów grzewczych, chłodniczych, suszących, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ogrzewaczy powietrza olejowych, gazowych, ogrzewanych gorącą wodą, parą i elektrycznością, urządzeń grzewczych
promiennikowych, grzejników olejowych i gazowych, palników olejowych i gazowych, kotłów grzewczych i grzejników przepływowych
olejowych, gazowych i ogrzewanych elektrycznością, urządzeń
do termicznego i katalitycznego dopalania, urządzeń do chłodzenia
powietrza, podgrzewaczy powietrza, osuszaczy powietrza, instalacji
do filtrowania powietrza, urządzeń i maszyn do oczyszczania powietrza, urządzeń klimatyzacyjnych, grzejników centralnego ogrzewania, agregatów klimatyzacyjnych, wentylatorów jako części instalacji
klimatyzacyjnych, wentylatorów elektrycznych do użytku osobistego, urządzeń jonizujących do oczyszczania powietrza, oczyszczaczy powietrza, kaloryferów elektrycznych, elektrycznych suszarek
do rąk, części do wyżej wymienionych towarów, reklamy radiowe
i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych,
zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), analizy
rynkowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.
(111) 337326
(220) 2020 06 24
(210) 515129
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) SZWARC KAROLINA, SZWARC WOJCIECH INVILLA
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Sopot (PL)

(591) złoty, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe, wynajem nieruchomości, timesharing nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, organizowanie
wynajmu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, doradztwo w sprawach finansowych, planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych,
usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie odnawiania
dzierżawy nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, pomoc w zakresie
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi,
doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z obiektami rozrywkowymi, pomieszczeniami przemysłowymi, budynkami handlowymi, centrami handlowymi, osiedlami mieszkaniowymi, kompleksami budynków, usługi agencji w zakresie sprzedaży
nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 37 usługi budowlane, usługi remontowe, usługi wyburzeniowe, budowa bloków mieszkalnych,
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części budynków, budowa domów,
budowa domów na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa
nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie domów,
budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami
budowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie budynków,
renowacja budynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń
zabezpieczających, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane
w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane
w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków,
usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze
dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa
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w zakresie budowy budynków, usługi generalnych wykonawców
budowlanych, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków,
usługi odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi
w zakresie remontów budynków, wznoszenie budynków i innych
konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych, wznoszenie
obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków
i konstrukcji, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, działalność
deweloperska.

(111) 337330
(220) 2020 06 24
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 17
(732) UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Consultia
(540)

(111) 337327
(220) 2020 06 24
(210) 515090
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) TIPME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TipMe
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do przekazywania
płatności bezgotówkowych, platformy oprogramowania komputerowego do przekazywania płatności bezgotówkowych, aplikacje
mobilne do przekazywania płatności bezgotówkowych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych do przekazywania
płatności bezgotówkowych, oprogramowanie do przetwarzania
w chmurze do przekazywania płatności bezgotówkowych.

(591) czarny, zielony, różowy
(531) 26.02.01, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia.

(111) 337328
(220) 2020 06 24
(210) 515091
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) GRENDA CEZARY CAFETIN ZAKŁAD GASTRONOMICZNY,
Suchedniów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYTRYNÓWKA ŚWIĘTOKRZYSKA
(540)

(111) 337331
(220) 2020 06 24
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 10
(732) UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NowaKlasa.pl
(540)
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(591) pomarańczowy, granatowy
(531) 24.01.03, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(111) 337332
(220) 2020 06 24
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 24
(732) OCHNEV MAKSIM, Gościno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CX carma-x
(540)

(210) 515101

(531) 27.05.01, 05.07.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, owocowe ekstrakty z alkoholem.
(111) 337329
(220) 2020 06 24
(210) 515095
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 10
(732) VIVIA NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUSIMOD
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, budowlane (konstrukcje-) niemetalowe, drewno budowlane, elementy budowlane (Niemetalowe-) w postaci płyt, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, 36 dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie wynajmu mieszkań,
timesharing nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi
w zakresie zakwaterowań, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów
budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajmowanie centrów handlowych, zarządzanie budynkami, zarządzanie
domami, zarządzanie gruntami, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami,
zarządzanie portfelem nieruchomości, 37 budownictwo, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, wynajem sprzętu budowlanego, budowa biur, 42 badania w dziedzinie budownictwa, projektowanie budowlane, prace badawczo-rozwojowe nad produktami
dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych.

(591) czarny, czerwony, grafitowy
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 szpachlówki samochodowe, 2 lakiery samochodowe,
podkłady, rozcieńczalniki.
(111) 337333
(220) 2020 06 24
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) A4ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A4
(540)

(210) 515107

(531) 27.05.17, 27.05.21, 27.07.17, 27.07.21
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna,
kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie on-line elektronicz-
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nych książek i czasopism, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem
pojazdów], udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], usługi trenerskie, dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dystrybucja
filmów, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego.

(111) 337334
(220) 2020 06 24
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) KACZMARCZYK TADEUSZ, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PF PASZKÓW FARMA DOBRO Z NATURY
(540)

(210) 515110

(591) czarny, brązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.01.05
(510), (511) 29 czarny czosnek, czosnek [konserwowany], pasta
czosnkowa, warzywa przetworzone, warzywa preparowane, owoce konserwowane, owoce przetworzone, suszone owoce, warzywa
suszone, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców,
mieszanki warzywne, nasiona jadalne, nasiona przetworzone, dipy,
produkty serowarskie, jaja, oleje jadalne, batoniki na bazie owoców
i orzechów, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne,
koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, przekąski
na bazie warzyw, przekąski na bazie owoców.
(111) 337335
(220) 2020 06 24
(210) 515111
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) KOPERSKI WOJCIECH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PONADSTO
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, daszki [odzież], dolne części ubrań
[odzież], duże luźne kaptury [odzież], dzianina [odzież], fartuchy
[odzież], fulary [artykuły odzieżowe], futra [odzież], gabardyna
[odzież], golfy [odzież], gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], halki
[odzież], jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], kieszenie do odzieży,
kombinezony [odzież], komplety do biegania [odzież], komplety
do joggingu [odzież], komplety odzieżowe ze spodenkami, kurtki
jako odzież sportowa, kurtki [odzież], kurtki pikowane [odzież], majtki dziecięce [odzież], mufki [odzież], narzutki na ramiona [odzież],
nauszniki [odzież], nieprzemakalna odzież wierzchnia, ocieplacze
na kolana [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], odzież, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież dla chłopców, odzież dla kolarzy, odzież
dla kierowców samochodowych.
(111) 337336
(220) 2020 06 24
(210) 515112
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732) WAWRO MATEUSZ RESTAURACJA KURA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KURA BUFFALO WINGS
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(540)

(531) 27.05.01, 03.07.03, 03.07.19
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barów piwnych, usługi barów kawowych, usługi barów i restauracji,
usługi barów z fajkami wodnymi, serwowanie żywności i napojów
w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności i napojów
w sklepach z pączkami, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, stołówki, usługi barów z sokami, usługi
barowe, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi doradców w zakresie
win, usługi herbaciarni, usługi kawiarni, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych restauracji,
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie
bankietów, organizowanie posiłków w hotelach, 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 zewnątrz, puby, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie napojów w małych browarniach, serwowanie napojów
w pubach z browarem, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, bary,
bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, herbaciarnie,
imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], kawiarnia, koktajlbary, kontraktowe usługi w zakresie żywności,
lodziarnie, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, usługi
obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi ogródków piwnych,
usługi osobistych kucharzy, usługi prywatnego klubu kolacyjnego,
usługi prywatnego klubu picia, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji sprzedających sushi, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji,
w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracji washoku, usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, usługi snack-barów, usługi świadczone
przez bary bistro, usługi w zakresie bankietów.
(111) 337337
(220) 2020 06 24
(210) 515113
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732) KRAYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRAYNA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci kremów, kremy, emulsje i żele nawilżające, nieleczniczy krem
do twarzy, kremy do twarzy, kremy do ciała [kosmetyki], kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy na noc [kosmetyki], kremy na dzień, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki],
kosmetyki naturalne, kosmetyki naturalne – wegańskie, nawilżające
kremy do skóry [kosmetyki], kosmetyki do cery zmarszczkowej, krem
przeciwzmarszczkowy, kremy ujędrniające skórę, kremy złuszczające, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kosmetyki do stosowania na skórę, krem bazowy, krem pod oczy,
kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy do odżywiania
skóry do celów kosmetycznych, kremy korygujące, kremy kosme-
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tyczne, kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy kosmetyczne
do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy ochronne, 5 kremy do stosowania na noc [lecznicze], leczniczy krem do twarzy, kremy lecznicze,
kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy lecznicze do pielęgnacji
skóry, kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], lecznicze
kremy do skóry, lecznicze kremy do ciała, lecznicze kremy ochronne, preparaty do leczenia trądziku, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki
w postaci kremów, kremy, emulsje i żele nawilżające, nieleczniczy
krem do twarzy, kremy do twarzy, kremy do ciała [kosmetyki], kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy na noc [kosmetyki], kremy na dzień, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki],
kosmetyki naturalne, kosmetyki naturalne – wegańskie, nawilżające
kremy do skóry [kosmetyki], kosmetyki do cery zmarszczkowej, krem
przeciwzmarszczkowy, kremy ujędrniające skórę, kremy złuszczające, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kosmetyki do stosowania na skórę, krem bazowy, krem pod oczy,
kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy do odżywiania
skóry do celów kosmetycznych, kremy korygujące, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy kosmetyczne
do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy ochronne, kremy do stosowania na noc [lecznicze], leczniczy krem do twarzy, kremy lecznicze,
kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy lecznicze do pielęgnacji
skóry, kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], lecznicze kremy do skóry, lecznicze kremy do ciała, lecznicze kremy ochronne,
preparaty do leczenia trądziku.

(111) 337338
(220) 2020 06 24
(210) 515114
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732) SZYMCZAK KATARZYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POSIHR
(510), (511) 9 e-booki, publikacje elektroniczne, publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, książki audio, nagrania audio i wideo,
podręczniki szkoleniowe w formacie elektronicznym, 16 publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, książki, książki edukacyjne,
książki informacyjne, drukowane materiały szkoleniowe, materiały
edukacyjne i instruktażowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub
hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących
towarów: e-booki, publikacje elektroniczne, publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, książki audio, nagrania audio i wideo,
podręczniki szkoleniowe w formacie elektronicznym, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, książki, książki edukacyjne, książki
informacyjne, drukowane materiały szkoleniowe, materiały edukacyjne i instruktażowe, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie
zasobów ludzkich, zarządzanie zasobami ludzkimi, audyt przedsiębiorstw, audyt działalności gospodarczej, doradztwo związane
z audytem, doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące
organizowania działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje
dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk poprzez
ocenianie stanowisk, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie
rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk,
doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zatrudnienia, usługi
doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, konsultacje w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
zarządzania personelem, pomoc w zarządzaniu personelem, usługi
konsultingowe związane z personelem, usługi doradcze w zakresie
sporządzania listy płac, 41 produkowanie materiałów szkoleniowych
rozprowadzanych podczas seminariów z zakresu zarządzania, do-
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radztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo zawodowe
i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], kursy szkoleniowe,
kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem
zawodowym, organizowanie szkoleń biznesowych, szkolenia biznesowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa
zawodowego, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, publikowanie
recenzji, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu,
prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
z zarządzaniem działalnością gospodarczą, nauczanie dotyczące
zarządzania, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do zatrudnienia, usługi edukacyjne dla kadry
kierowniczej.

(111) 337339
(220) 2020 06 24
(210) 515119
(151) 2020 11 27
(441) 2020 08 10
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALCALIA
(540)

(591) biały, czarny, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
granatowy, czerwony, pomarańczowy, jasnopomarańczowy, żółty,
jasnożółty, ciemnożółty, zielony, jasnozielony, ciemnozielony,
fioletowy, jasnofioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 06.01.02, 06.01.04, 06.01.99, 01.15.01
(510), (511) 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane,
bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne,
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, esencje do produkcji napojów, gazowana woda
mineralna, gazowane soki owocowe, koktajle bezalkoholowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty soków owocowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, lemoniada, lemoniady
(syropy do-), mieszane soki owocowe, mieszanki do sporządzana
napojów sorbetowych, mineralne (wody-) [napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje
energetyzujące zawierające kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie
wody, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje orzeźwiające, napoje owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje proteinowe, napoje składające się z mieszanki soków
owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje (syropy do-), napoje typu smoothie zawierające ziarna
i owies, napoje warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje zawierające witaminy,
niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna, organiczny sok owocowy, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki
do napojów gazowanych, preparaty do produkcji wody gazowanej,
preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania napo-
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jów, proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców,
skoncentrowane soki owocowe, smakowa woda mineralna, soki, soki
gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, sorbety [napoje],
sorbety w postaci napojów, syrop do lemoniady, syropy do napojów, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do sporządzania
smakowych wód mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy i inne preparaty
bezalkoholowe do sporządzania napojów, syropy owocowe [napoje
bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], warzywne napoje typu
smoothie, woda, woda aromatyzowana, woda gazowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda mineralizowana
[napoje], woda mineralna, woda niegazowana, woda pitna, woda
pitna butelkowana, woda pitna z witaminami, woda stołowa, woda
wzbogacona odżywczo, woda źródlana.

(111) 337340
(220) 2020 06 25
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) BUD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUD Invest
(540)

(210) 515139

(591) biały, szary
(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(111) 337341
(220) 2020 06 25
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) ANDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANDORIA MOT
(540)

(210) 515159

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu.
(111) 337342
(220) 2020 06 25
(210) 515162
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) CRYSTAL-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORDO
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 6 drzwi metalowe, bramy garażowe metalowe.
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(111) 337343
(220) 2020 06 25
(210) 515174
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) PIEPRZAK MICHAŁ EKOMERSIAK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EKOMERSIAK
(510), (511) 35 usługi w zakresie pozycjonowania marki, marketing
internetowy, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, zarządzanie sprzedażą
i bazą klientów, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, usługi
w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami
z klientami, skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów,
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany
przez klienta program, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji
z zakresu działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu,
zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie działalnością gospodarczą, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze
w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi publikacji, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji elektronicznych,
publikowanie drogą elektroniczną, udostępnianie publikacji on-line, publikowanie materiałów multimedialnych online, udostępnianie filmów online nie do pobrania, usługi pisania blogów, kursy
szkoleniowe, kursy instruktażowe, prowadzenie kursów, zapewnianie kursów instruktażowych, zapewnianie kursów szkoleniowych,
prowadzenie kursów edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów instruktażowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach,
usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenie zaawansowane, wyznaczanie standardów szkoleń, szkolenia dla dorosłych,
organizowanie programów szkoleniowych, doradztwo w zakresie
szkoleń, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi instruktażowe
i szkoleniowe, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych.
(111) 337344
(220) 2020 06 25
(210) 515176
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) WASZKIEWICZ KRZYSZTOF TOOLES, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOOLES
(510), (511) 6 imadła warsztatowe metalowe, skrzynki do narzędzi z metalu, opaski do pierścieni tłokowych, zawory metalowe,
reduktory gazu, podpory metalowe, druty spawalnicze, materiały spawalnicze i lutowe, noże tokarskie, 7 nagrzewnice elektryczne, dmuchawy jako maszyny, spawarki, zgrzewarki, bruzdownice
elektryczne, frezarki, mieszadła elektryczne, młotowiertarki, myjki
ciśnieniowe, nożyce elektryczne, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg [odkurzacze], pilarki elektryczne, ostrzałki elektryczne, strugi elektryczne, szlifierki elektryczne, wiertarki elektryczne,
wiertarki akumulatorowe, wkrętarki elektryczne, wkrętarki akumulatorowe, brzeszczoty pił jako części maszyn, mieszarki do farb i betonu, palniki gazowe do cięcia, maszyny spawalnicze, urządzenia
i aparaty spawalnicze, pomoce spawalnicze, osprzęt spawalniczy,
urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, dmuchawy
jako maszyny, maszyny do obróbki drewna, generatory prądu, giętarki, maszyny do gwintowania, lutownice, przyrządy do lutowania,
pistolety do malowania, pistolety do dystrybutorów CPN, pistolety do piaskowania [element maszyny], młoty elektryczne, młoty
mechaniczne, młoty pneumatyczne, narzędzia ręczne o napędzie
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innym niż ręczny, nitownice jako maszyny, ostrza do kosiarek, piły
jako maszyny, piły łańcuchowe, pługi, podnośniki hydrauliczne,
podnośniki pneumatyczne, prasy jako maszyny do celów przemysłowych, prostownice jako maszyny, maszyny do robót ziemnych,
spawarki elektryczne, szlifierki, tarcze szlifierskie jako części maszyn, wiertarki ręczne elektryczne, pompy do wody, hydrofory,
opalarki, wciągarki, zgłębiarki, zszywacze jako maszyny, wyrzynarki, mieszarki, wiertnice, akcesoria do maszyn elektryczne polerki,
ostrza do kosiarek, ostrzarki narzędziowe, palniki gazowe do lutowania, awaryjne agregaty prądotwórcze, przeciągarki do metalu,
przecinarki, stoły do pił, piły łańcuchowe, pistolety narzędzia na naboje wybuchowe, elektryczne pistolety dozujące klej, pistolety
pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, młoty pneumatyczne, brzeszczoty pił do maszyn, gwintownice, gwoździarki,
nagrzewnice, przecinarki do cięcia płytek, przecinarki plazmowe,
otwornice, pistolety do tynkowania, silniki spalinowe do maszyn
przemysłowych, wibratory do betonu, wiertnice, zginarki, agregaty
prądotwórcze, klucze hydrauliczne, glebogryzarki, kosy spalinowe,
kosiarki elektryczne, nożyce do trawy, opryskiwacze, podkaszarki
elektryczne, sekatory elektryczne, wertykulatory, aeratory, pompy
do wody, pompy obiegowe, pompy cyrkulacyjne, pompy do szamba, pompy spalinowe, piły łańcuchowe, prowadnice do piły, łańcuchy do piły, piły łańcuchowe elektryczne, piły łańcuchowe spalinowe, wypalarki, wyciągarki elektryczne, kompresory powietrza,
przetwornice elektryczne, kompresory powietrza do pojazdów,
odkurzacze samochodowe, wyciągarki samochodowe, wyciągarki
linowe, honownice, pompy do paliwa, siłowniki, smarownice [części maszyn], 8 wyciągarki ręczne, podnośniki, lewarki, maszynki
do strzyżenia, sekatory, siekiery, dłuta, ściski stolarskie, szczudła
budowlane, strugi, ostrzałki, brzeszczoty pił jako części narzędzi,
cęgi do cięcia drutu, przyrządy do cięcia, frezy jako narzędzia, gwintownice jako narzędzia, imadła, stałe klucze maszynowe jako narzędzia, klucze maszynowe nastawne, młotki, narzędzia o napędzie
ręcznym, ręczne nitownice, obcęgi, ręczne przyrządy do szlifowania, ręczne przyrządy do ścierania, wiertła, ręczne wycinarki, blokady rozrządu, klucze [narzędzia ręczne], klucze dynamometryczne,
klucze oczkowe, klucze nastawne, klucze do kół, klucze do filtrów
oleju, klucze płaskie, klucze nasadowe, klucze do wkręcania [klucze maszynowe], klucze imbusowe [sześciokątne], rozwiertaki
ręczne, rozpieraki ręczne, 9 zasilacze samochodowe, echosondy,
urządzenia GPS, dalmierze, poziomice, wykrywacze, detektory
kabli, panele słoneczne, regulatory solarne, zestawy fotowoltaiczne, akumulatory elektryczne, baterie słoneczne, kaski ochronne,
lutownice elektryczne, maski ochronne, miarki, odzież chroniąca
przed wypadkami, okulary ochronne, pochyłomierze, poziomnice,
przetwornice, rękawice ochronne do celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, słuchawki na uszy, suwmiarki,
urządzenia do pomiarów precyzyjnych, elektroniczne urządzenia
kontrolne powierzchni, elektryczne urządzenia sterownicze, skanery, elektryczne urządzenia pomiarowe, anteny samochodowe, prostowniki, klucze dynamometryczne, klucze grzechotki, zasilacze
awaryjne, zasilacze UPS, reduktory napięcia, stabilizatory napięcia.

(111) 337345
(220) 2020 06 25
(210) 515177
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BiTcrane
(510), (511) 9 kable i wiązki kablowe elektryczne, kable i wiązki kablowe koncentryczne, kable i wiązki kablowe światłowodowe, kable i przewody telekomunikacyjne i teleinformatyczne, kable energoelektryczne i elektroenergetyczne niskich, średnich i wysokich
napięć, kable i przewody iskrobezpieczne i bezhalogenowe, kable
i przewody akustyczne, kable i przewody sygnalizacyjne i sterownicze, złącza elektryczne, złącza koncentryczne i światłowodowe.
(111) 337346
(220) 2020 06 25
(210) 515182
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) DROBIŃSKI TOMASZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWOPRODUKCYJNA KANGAROO, Zgierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kangaroo

105

(540)

(531) 03.05.15, 27.05.01
(510), (511) 18 wyroby rymarskie ze skóry, walizy, walizki, torby, torebki, portfele, portmonetki.
(111) 337347
(220) 2020 06 25
(210) 515183
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) GOGOLEWSKA JOANNA PEWEX, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) pewex
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą imprez
rozrywkowych, dyskotek, przyjęć, bankietów, balów, zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów, klubów muzycznych,
klubów nocnych, usług klubowych, 43 usługi gastronomiczne,
restauracje, jadłodajnie, kawiarnie, winiarnie, puby, bistra, usługi
cateringowe, przygotowanie dań i napojów na zamówienie oraz
ich dostawa, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, hotele i domy wypoczynkowe.
(111) 337348
(220) 2020 06 25
(210) 515184
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUBACTIN
(510), (511) 5 preparaty lecznicze antybiotykowe dla ludzi.
(111) 337349
(220) 2020 06 25
(210) 515185
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CALDERMIN
(510), (511) 5 preparaty lecznicze do stosowania na skórę.
(111) 337350
(220) 2020 06 25
(210) 515187
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) GRABOWSKI DANIEL, GRABOWSKA URSZULA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
VOLANT SPÓŁKA CYWILNA, Nowe Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VG VOLANT GRABOWSCY
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 7 osprzęt przystosowany wyłącznie do maszyn rolniczych i budowlanych, tj. pługów śnieżnych, zgrabiarek, gładziarek
[maszyny], kombajnów zbożowych, koparek jednoczerpakowych,
koszy samowyładowczych, kosiarek, kultywatorów [maszyny], lemieszy pługów, łuskarek ziarna, maszyn do pielenia, maszyn do robót
ziemnych, maszyn do sortowania dla przemysłu, maszyn do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, maszyn kopiących rowy [pługi], młocarni, podnośników [urządzenia], pras [maszyny do celów
przemysłowych], przenośników, przesiewaczy ziemi, piasku, kory,
rozdrabniaczy [maszyny] do celów przemysłowych, sieczkarni, siew-
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ników [do załadunku i wyładunku], wiązarek do siana, wyciągów
[dźwigi], wykończarek [maszyny drogowe], zamiatarek drogowych
[samojezdnych], żniwiarek, z wyłączeniem pojazdów oraz części
i komponentów pojazdów, 12 osprzęt do ciągników rolniczych i rolniczych przenośników naziemnych [transporterów], 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej osprzętu wyłącznie do wyżej wymienionych maszyn rolniczych i budowlanych, prezentowanie produktów
w celu umożliwienia ich obejrzenia i dokonania zakupu osprzętu
do wyżej wymienionych maszyn rolniczych i budowlanych (usługi
świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej,
na przykład przez strony internetowe lub telesklepy).

(111) 337351
(220) 2020 06 25
(210) 515188
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) GRABOWSKI DANIEL, GRABOWSKA URSZULA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
VOLANT SPÓŁKA CYWILNA, Nowe Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRESTIGE JAKOŚĆ W STANDARDZIE
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 osprzęt do maszyn rolniczych, pługów śnieżnych, zgrabiarek, gładziarek [maszyn], kombajnów zbożowych, koparek jednoczerpakowych, koszy samowyładowczych, kosiarek, kultywatorów
[maszyn], lemieszy pługów, łuskarek ziarna, maszyn do pielenia, maszyn do robót ziemnych, maszyn do sortowania dla przemysłu, maszyn do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, maszyn kopiących
rowy [pługów], młocarni, podnośników [urządzeń], pras [maszyn
do celów przemysłowych], przenośników, przesiewaczy ziemi, piasku, kory, rozdrabniaczy [maszyn] do celów przemysłowych, sieczkarni, siewników [maszyn], snopowiązałek, transporterów pneumatycznych, ugniatarek mechanicznych, urządzeń podnośnikowych,
urządzeń przeładunkowych do załadunku i wyładunku, wiązarek
do siana, wyciągów [dźwigów], wykończarek [maszyn drogowych],
zamiatarek drogowych [samojezdnych], żniwiarek, 12 osprzęt
do ciągników i przenośników naziemnych [transporterów], mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, urządzenia sprzęgające
do pojazdów lądowych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
osprzętu do wymienionych maszyn: maszyn rolniczych, pługów
śnieżnych, zgrabiarek, gładziarek [maszyn], kombajnów zbożowych,
koparek jednoczerpakowych, koszy samowyładowczych, kosiarek,
kultywatorów [maszyn], lemieszy pługów, łuskarek ziarna, maszyn
do pielenia, maszyn do robót ziemnych, maszyn do sortowania dla
przemysłu, maszyn do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, maszyn kopiących rowy [pługów], młocarni, podnośników [urządzeń],
pras [maszyn do celów przemysłowych], przenośników, przesiewaczy ziemi, piasku, kory, rozdrabniaczy [maszyn] do celów przemysłowych, sieczkarni, siewników [maszyn], snopowiązałek, transporterów pneumatycznych, ugniatarek mechanicznych, urządzeń
podnośnikowych, urządzeń przeładunkowych do załadunku i wyładunku, wiązarek do siana, wyciągów [dźwigów], wykończarek [maszyn drogowych], zamiatarek drogowych [samojezdnych], żniwiarek,
ciągników i przenośników naziemnych [transporterów], mechanizmy
napędowe do pojazdów lądowych, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, prezentowanie produktów w celu umożliwienia
ich obejrzenia i dokonania zakupu (usługi świadczone przez sklepy
detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą
lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony
internetowe lub telesklepy).
(111) 337352
(220) 2020 06 25
(210) 515190
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) JAROMIŃSKA MARTA M-QUEST, Bielsk Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMALAND
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(540)

(591) czarny, biały, jasnoróżowy
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi salonów kosmetycznych, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, makijaż permanentny, depilacja laserowa,
manicure i pedicure, lifting HIFU, kosmetologia, laseroterapia, medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna, usługi fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne zabiegi pielęgnacyjne, usługi masażu, odnowa biologiczna,
usługi związane z utrzymaniem i poprawą kondycji fizycznej.
(111) 337353
(220) 2020 06 26
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) VARSOVIA INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INSTALASH
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 515193

(111) 337354
(220) 2020 06 26
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) TAXSHIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAXSHIELD
(540)

(210) 515199

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, czarny, biały
(531) 24.01.03, 24.01.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie dla księgowości, 35 księgowość,
księgowość i rachunkowość, księgowość i prowadzenie ksiąg, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, rachunkowość, księgowość
i audyt, rachunkowość, w szczególności księgowość, skomputeryzowana księgowość, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, 36
doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], usługi związane
z podatkami [nie księgowość], 41 kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się do księgowości, usługi doradcze w zakresie edukacji dotyczące księgowości.
(111) 337355
(220) 2020 06 26
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Corona Cleaner
(540)

(210) 515208

(591) niebieski, czarny
(531) 01.13.15, 26.11.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu,
materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki
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chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, skrobia
przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, sole do celów
przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz
surowce naturalne, żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone,
tworzywa sztuczne nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski,
preparaty toaletowe, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, wydobywanie surowców naturalnych, zwalczanie szkodników
i dezynfekcja, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego,
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego.

(111) 337356
(220) 2018 07 20
(151) 2020 02 12
(441) 2018 09 03
(732) GAUDNIK ANNA, Brzesko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KELTON GYM EQUIPMENT
(540)

(210) 488455

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 18 torby i torby podręczne na odzież sportową, torby
sportowe, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych
klasach, w szczególności takie jak: drążki do ćwiczeń, ławki do ćwiczeń, ławki do podnoszenia ciężarów, sztangi do podnoszenia ciężarów, poprzeczki do hantli i hantle do podnoszenia ciężarów, maszyny
i urządzenia do ćwiczeń fizycznych, maszyny i urządzenia do podnoszenia ciężarów, bieżnie treningowe, siłownie domowe, stacjonarne
rowery treningowe, trampoliny do aerobiku, maszyny do wiosłowania,
osprzęt bokserski, pasy do podnoszenia ciężarów, ciężary treningowe,
obciążniki na nadgarstki i kostki, rękawice do podnoszenia ciężarów,
stepery, masażery, skomputeryzowane stacje do treningu kondycyjnego, akcesoria do w/w artykułów, 37 instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu do ćwiczeń fizycznych, w szczególności, ławek do podnoszenia ciężarów, ławek do ćwiczeń, maszyn i urządzeń do ćwiczeń
fizycznych, maszyn i urządzeń do podnoszenia ciężarów, steperów,
siłowni domowych, pasów do podnoszenia ciężarów, bieżni treningowych, maszyn do wiosłowania, stacjonarnych rowerów treningowych,
odważników i etui do przechowywania odważników, poprzeczek
do hantli i hantli do podnoszenia ciężarów, sztang do podnoszenia
ciężarów, drążków do ćwiczeń, trampolin do aerobiku, skomputeryzowanych stacji do treningu kondycyjnego, masażerów, 41 usługi centrów fitness, usługi szkoleniowe i rozrywkowe, udostępnianie obiektów fitness, obiektów do ćwiczeń, prowadzenie pokazów i zawodów
kulturystycznych, prowadzenia zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych.
(111) 337357
(220) 2019 07 25
(210) 502738
(151) 2019 12 23
(441) 2019 09 09
(732) BEDNARSKI GRZEGORZ LIMDREAM, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) ciemnoszary
(531) 29.01.06, 29.01.11, 26.01.01, 26.01.03, 26.03.23, 26.11.02,
26.11.06, 26.11.09, 26.11.10, 26.11.12, 26.07.03, 26.07.25
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(510), (511) 9 elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, roboty edukacyjne, 20 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, pudełka z drewna, tabliczki
wykonane z drewna, rzeźby wykonane z drewna, ozdoby ścienne
z drewna, ozdobne modele wykonane z drewna, ozdobne rzeźby wykonane z drewna, dekoracje ścienne 3D wykonane z drewna, ozdoby okolicznościowe z drewna, z wyjątkiem ozdób na drzewka, 42
wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, projektowanie
maszyn specjalistycznych, wzornictwo przemysłowe wspomagane
komputerowo, usługi projektowania graficznego wspomaganego
komputerowo, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania technicznego, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo.

(111) 337358
(220) 2020 06 05
(210) 514539
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SundovitD
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
balsamy inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet,
chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia,
kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski
kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele,
nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku
osobistego], nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji
twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ust, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny
do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki],
płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty
do kąpieli, preparaty do depilacji i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty
przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli,
środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki do skóry, waciki
do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła
do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antysep-
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tyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty
i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza,
guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty
nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku
dermatologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych
i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza guma do żucia, lecznicze
napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla
niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze
preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe,
lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu,
lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne,
mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze
do celów medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt],
multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje
ziołowe do użytku leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze,
nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały
opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne,
opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych,
peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych,
podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne
do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji
skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty medyczne,
preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów
medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roz-
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twory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa
udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze],
spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów
higienicznych, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki
dezynfekujące do użytku domowego, środki do higieny intymnej
dla kobiet, środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków,
środki do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki,
suplementy diety, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki
witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze
do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów
medycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkażające, wata
antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem
farmaceutycznym, witaminy i preparaty witaminowe, witaminy
prenatalne, wkładki higieniczne, wkładki do stanika dla karmiących
matek, woda utleniona do celów medycznych, woda źródlana
do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych,
wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi
z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych,
żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego,
żele do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność
dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów
farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych,
aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia
i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów
medycznych, buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci,
buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki
do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt,
gryzaki na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice
medyczne, łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów
medycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, maski
ochronne na twarz do użytku medycznego, maski ochronne na usta
do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych,
osłonki laktacyjne do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz
do użytku medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego przy
podawaniu lekarstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów
medycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych,
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki
do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów medycznych,
zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki do smoczków.
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(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
balsamy inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki,
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki
do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla
dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne,
kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
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do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy,
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści
na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze
kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne,
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający
preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe,
pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne,
preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty
medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji,
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów medycznych, wata do celów
farmaceutycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku
medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata asep-

110

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

tyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy
i preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne,
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona do celów
medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne
do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów
medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych,
wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, wywary do celów
farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku
medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające],
bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki
na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne,
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów medycznych,
maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski
ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na twarz
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne
do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki,
spraye [aerozole] do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry
do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu,
zakraplacze do celów medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia,
zawieszki do smoczków.

(111) 337360
(220) 2020 06 05
(210) 514543
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ActiFolin
(540)

(591) czerwony, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
balsamy inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki,
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nie-
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lecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki
do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla
dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne,
kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy,
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści
na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze
kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne,
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający
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preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe,
pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne,
preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty
medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji,
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów medycznych, wata do celów
farmaceutycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku
medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy
i preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne,
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona do celów
medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne
do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów
medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych,
wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, wywary do celów
farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku
medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające],
bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki
na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne,
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łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów medycznych,
maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski
ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na twarz
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne
do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki,
spraye [aerozole] do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry
do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu,
zakraplacze do celów medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia,
zawieszki do smoczków.

(111) 337361
(220) 2020 06 10
(210) 514608
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) KONBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONBET S Panel
(540)

(591) granatowy, żółty, biały, szary, jasnoszary
(531) 07.15.99, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, nadproża niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe,
belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, stropowe (belki-) niemetalowe.
(111) 337362
(220) 2020 06 09
(210) 514609
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT-VIVA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V Viva! DLA WEGETARIAN I WEGAN
(540)

(591) zielony, biały, szary, czarny
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, amoniak
[alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty
jako olejki eteryczne, aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty
do napojów jako olejki eteryczne, aromaty do żywności w postaci
olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy,
inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych,
barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki
do ust, bursztyn jako wyroby perfumeryjne, chemiczne produkty
do ożywiania kolorów do użytku domowego, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwie-
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rząt, drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe jako perfumy, ekstrakty ziołowe do celów
kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa, esencja mięty jako olejek eteryczny,
esencje eteryczne, etui na szminkę, farby do brody, farby do włosów,
geraniol, heliotropina, henna jako barwnik kosmetyczny, woda javelle, jonony jako wyroby perfumeryjne, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kamień
ałun jako środek ściągający, kleje do celów kosmetycznych, kleje
do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do prania, korund jako materiał ścierny, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, kreda malarska,
krem do butów, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal do prania lakier do włosów, środki do usuwania lakieru, lakiery
do paznokci, ług sodowy, łupki polerskie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych,
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło
do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek
lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy
jako preparat odtłuszczający, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa
cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe,
papier do polerowania, papier ścierny szmerglowy, wosk do parkietów, paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pasta
do butów, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, piżmo jako wyroby perfumeryjne, płótno szmerglowe, płótno z nasypem szklanym, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płyny
do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji
włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji,
płyny po goleniu, wosk do podłogi, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszczenia, powietrze
sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia
do użytku domowego, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych,
preparaty do odymiania, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania, preparaty
do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego
do celów gospodarstwa domowego, preparaty do wybielania skóry
zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty wybielające do celów domowych, preparaty wygładzające, produkty
do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, preparaty do usuwania
rdzy, roztwory do szorowania, róż polerski, rzęsy sztuczne, safrol, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda
wybielająca, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, szmergiel, sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące
do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji skóry, środki do namaczania prania, środki do polerowania
podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg, środki odświeżające powietrze, środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające praniu połysk,
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środki zmiękczające do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpeny,
tlenek glinu jako materiał ścierny, tłuszcze do celów kosmetycznych,
tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu jako materiał
ścierny, węgliki metali jako materiały ścierne, woda kolońska, woda
lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk do depilacji, wosk do parkietów,
wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk szewski, wybielacze do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu,
inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 30 anyż
gwiaździsty, aromaty do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki
eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki,
burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy jako produkty zbożowe,
chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow, chutney, masa do pieczenia
ciasta, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku,
cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry, cykoria, cynamon,
czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony jako przyprawa, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche,
enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż
esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap,
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł
spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki jako
przyprawa, gryka, przetworzona, grzanki, guma do żucia, guma
do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki
petit-beurre, imbir jako przyprawa, jadalny papier ryżowy, jęczmień
gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony, kakao, kanapki, kanapki z parówką, kapary, karmelki jako cukierki, kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy,
kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona, kurkuma,
kuskus, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania,
których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lomper-podpłomyk na bazie ziemniaków, lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany,
lukrecja, majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki jako
wyroby cukiernicze, makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka,
mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka
jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna,
mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki, mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż
do celów leczniczych, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty,
ocet, ocet piwny, okonomiyaki, onigiri, orzechy w czekoladzie, owies
łuskany, galaretki owocowe jako słodycze, pałeczki lukrecjowe jako
wyroby cukiernicze, papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka jako przyprawa, pasta migdałowa, pasta z soi jako
przyprawy, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy,
pasty na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, pastyła
jako wyroby cukiernicze, pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto,
piccalilli, pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pizza, placki, placki
z kimchi, płatki kukurydziane, pomadki jako cukierki, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty
roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy,
przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki
jako ciasteczka, puddingi, quiche, ramen, mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei, siemię lniane
do celów kulinarnych, skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soba, soda oczyszczona, mąka
sojowa, sorbety jako lody, sos jabłkowy jako przyprawa, sos sojowy,
sos żurawinowy jako przyprawa, sosy jako przyprawy, sosy do maka-
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ronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy, syropy i melasa, szafran jako przyprawa,
środki wiążące do lodów spożywczych, tabule, tacos, tapioka, tarty
z owocami, tortille, udon, wafle ryżowe, wanilia jako aromat, wanilina, wareniki, woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy
do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, zefir jako wyroby cukiernicze, ziarna sezamu jako przyprawy, ziele angielskie, zioła do celów spożywczych,
zioła konserwowane jako przyprawy, 43 bary szybkiej obsługi, biura
zakwaterowania, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy
turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki,
usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne,
żłobki dla dzieci.

(111) 337363
(220) 2020 06 09
(210) 514610
(151) 2020 12 28
(441) 2020 08 31
(732) SURMACZ BARBARA, Zacisze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAIKAR
(510), (511) 43 ośrodki wypoczynkowe, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi hotelowe, rezerwacja
zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji
w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach,
świadczenie usług przez hotele i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz osób
trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych,
usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu,
usługi agencji wynajmu mieszkań, pensjonaty, domy gościnne, rezerwacja miejsc w pensjonatach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, domy turystyczne, pensjonaty, domy
gościnne, wynajem domów letniskowych, wynajem domków letniskowych, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach
i mieszkaniach, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, ośrodki wypoczynkowe,
wynajem budynków rekreacji indywidualnej.
(111) 337364
(220) 2020 06 09
(210) 514611
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOL baby
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 01.15.15, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
balsamy inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosme-
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tycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki,
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki
do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla
dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne,
kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy,
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści
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na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze
kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne,
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający
preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe,
pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne,
preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty
medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji,
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów medycznych, wata do celów
farmaceutycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku
medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy
i preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne,
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona do celów
medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne
do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów
medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych,
wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, wywary do celów
farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawilżają-
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ce do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku
medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające],
bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki
na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne,
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów medycznych,
maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski
ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na twarz
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne
do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki,
spraye [aerozole] do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry
do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu,
zakraplacze do celów medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia,
zawieszki do smoczków.

(111) 337365
(220) 2020 06 10
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) SMYCZ EUGENIUSZ, Paryż (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CBTOO CENTRUM BADAWCZE
ODGROMOWEJ
(540)

(210) 514612

TECHNIK

OCHRONY

(591) żółty, czarny, szary
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 instalacja odgromowa [piorunochrony], ograniczniki przepięć, odgromniki, odgromniki przepięciowe, urządzenia
do utrzymywania przepięć w instalacjach elektrycznych, urządzenia pomiarowe pól elektrycznych i elektromagnetycznych chmur
burzowych, uziomy, zwody odgromowe, 16 materiały szkoleniowe
i instruktażowe, mapy, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, edukacja związana z zabezpieczeniami odgromowymi, organizowanie seminariów i sympozjów z związanych z edukacją z zakresu zabezpieczeń odgromowych i z zakresu pomiarów pól elektrycznych chmur
burzowych i wolnozmiennych pól elektromagnetycznych i pól
elektrostatycznych, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych związanych
z pomiarem pól elektrycznych chmur burzowych i wolnozmiennych
pól elektromagnetycznych oraz pól elektrostatycznych, 42 badania
inżynieryjne, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej, badania
laboratoryjne w zakresie instalacji odgromowych, badania naukowe
i technologiczne związane z zabezpieczeniami odgromowymi, usługi z zakresu pomiarów pól elektrycznych chmur burzowych i wolnozmiennych pól elektromagnetycznych i elektrostatycznych zagrażających wybuchom w zakładach przemysłowych.
(111) 337366
(220) 2019 06 11
(151) 2019 12 31
(441) 2019 09 16
(732) WALENDOWSKI TOMASZ, Józefów (PL)

(210) 501003
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amnis Energia
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 25.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 37 usługi w zakresie instalacji elektrycznych w budownictwie.
(111) 337367
(220) 2019 05 23
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) BIEDULEWICZ JERZY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻAK EXPRESS
(540)

(210) 500147

(591) czarny, czerwony, niebieski, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17,
25.03.03, 01.05.01
(510), (511) 35 reklama, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, administrowanie programami lojalności
konsumenta, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, sprzedaż w tym sprzedaż online biletów na podróż, sprzedaż części motoryzacyjnych, sprzedaż
samochodów nowych i używanych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
paliw stałych, ciekłych, gazowych i ich produktów pochodnych,
płynów hamulcowych, płynów hydraulicznych, płynów do chłodnic
samochodowych, płynów do spryskiwaczy, preparatów pielęgnacyjnych do samochodów, środków konserwujących i antykorozyjnych,
odmrażaczy do szyb i zamków samochodowych, sprzedaż wyrobów
chemicznych i ich półproduktów, prowadzenie na terenie stacji paliw
sklepów z artykułami pierwszej potrzeby, w zakresie towarów artykułów spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych, wydawnictw oraz innych materiałów powszechnego użytku,
37 diagnostyka samochodowa, pomoc drogowa, naprawa i konserwacja pojazdów i samochodów, demontaż, przebudowa i serwisowanie środków transportu, usuwanie rdzy, zabezpieczanie pojazdów
przed korozją, bieżnikowanie opon, czyszczenie, mycie i polerowanie pojazdów, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, mycie pojazdów, naprawy tapicerskie, naprawa
pomp, naprawa zamków, obsługa i naprawa samochodów, obsługa
pojazdów, obsługa samochodów powypadkowych jako naprawa,
polerowanie pojazdów, smarowanie pojazdów, wulkanizacja opon
(naprawy), wyważanie opon, usługi doradcze, badawcze i informacyjne w zakresie instalacji, konserwacji, naprawy i stanu naprawy
części i akcesoriów do pojazdów i samochodów, usługi instalowania
i naprawy urządzeń do klimatyzacji, uszlachetnianie i tuningowanie
samochodów, 39 transport, transport autobusami, transport pasażerski, informacja o transporcie, logistyka transportu, pilotowanie,
udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, usługi
w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, rezerwacja
miejsc na podróż, dostarczanie paczek, spedycja, usługi kierowców,
wynajem autokarów, wynajem samochodów, wynajmowanie ma-
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gazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, organizacja
transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem
aplikacji, usługi organizacji wycieczek i podróży, w tym wycieczek
ze zwiedzaniem, turystycznych i z przewodnikiem, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie usług przewodników turystycznych, planowanie i organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wycieczek jednodniowych,
rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, składowanie i przechowywanie ropy naftowej i paliw płynnych oraz tworzenie i utrzymywanie
zapasu paliw, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, organizowanie balów, eventów, konkursów,
plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników,
wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, usługi edukacyjne,
prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, kształcenie praktyczne
w formie pokazów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, usługi wydawnicze, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, 43 usługi restauracyjne, bary szybkiej
obsługi [snack-bary], usługi rezerwacji pokojów, hotele, motele, pensjonaty, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(111) 337368
(220) 2019 05 23
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) BIEDULEWICZ JERZY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻAK TOURIST
(540)

(210) 500150

(591) czerwony, żółty, czarny, niebieski
(531) 01.05.01, 29.01.14, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.01, 27.05.11,
27.05.17, 27.05.08
(510), (511) 35 reklama, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, administrowanie programami lojalności
konsumenta, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, sprzedaż w tym sprzedaż online biletów na podróż, sprzedaż części motoryzacyjnych, sprzedaż
samochodów nowych i używanych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
paliw stałych, ciekłych, gazowych i ich produktów pochodnych,
płynów hamulcowych, płynów hydraulicznych, płynów do chłodnic
samochodowych, płynów do spryskiwaczy, preparatów pielęgnacyjnych do samochodów, środków konserwujących i antykorozyjnych,
odmrażaczy do szyb i zamków samochodowych, sprzedaż wyrobów
chemicznych i ich półproduktów, prowadzenie na terenie stacji paliw
sklepów z artykułami pierwszej potrzeby, w zakresie towarów artykułów spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych, wydawnictw oraz innych materiałów powszechnego użytku,
37 diagnostyka samochodowa, pomoc drogowa, naprawa i konserwacja pojazdów i samochodów, demontaż, przebudowa i serwisowanie środków transportu, usuwanie rdzy, zabezpieczanie pojazdów
przed korozją, bieżnikowanie opon, czyszczenie, mycie i polerowanie pojazdów, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, mycie pojazdów, naprawy tapicerskie, naprawa
pomp, naprawa zamków, obsługa i naprawa samochodów, obsługa
pojazdów, obsługa samochodów powypadkowych jako naprawa,
polerowanie pojazdów, smarowanie pojazdów, wulkanizacja opon
(naprawy), wyważanie opon, usługi doradcze, badawcze i informa-
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cyjne w zakresie instalacji, konserwacji, naprawy i stanu naprawy
części i akcesoriów do pojazdów i samochodów, usługi instalowania
i naprawy urządzeń do klimatyzacji, uszlachetnianie i tuningowanie
samochodów, 39 transport, transport autobusami, transport pasażerski, informacja o transporcie, logistyka transportu, pilotowanie,
udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, usługi
w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, rezerwacja
miejsc na podróż, dostarczanie paczek, spedycja, usługi kierowców,
wynajem autokarów, wynajem samochodów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, organizacja
transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem
aplikacji, usługi organizacji wycieczek i podróży, w tym wycieczek
ze zwiedzaniem, turystycznych i z przewodnikiem, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie usług przewodników turystycznych, planowanie i organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wycieczek jednodniowych,
rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, składowanie i przechowywanie ropy naftowej i paliw płynnych oraz tworzenie i utrzymywanie
zapasu paliw, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, organizowanie balów, eventów, konkursów,
plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników,
wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, usługi edukacyjne,
prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, kształcenie praktyczne
w formie pokazów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, usługi wydawnicze, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, 43 usługi restauracyjne, bary szybkiej
obsługi [snack-bary], usługi rezerwacji pokojów, hotele, motele, pensjonaty, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(111) 337369
(220) 2019 06 25
(210) 501495
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 30
(732) GMINA MIASTO SZCZECIN, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) odkryj na dobre Szczecin
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi biurowe, administracyjne
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej
lub internecie, usługi obejmujące rejestrację danych statystycznych,
41 edukacja, rozrywka, organizowanie zawodów sportowych, 42
usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi badawczo-rozwojowe.
(111) 337370
(220) 2020 06 10
(210) 514613
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) KONBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERIVA S Panel
(540)

(591) żółty, biały, szary, jasnoszary, granatowy
(531) 07.15.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, nadproża niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe,
belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, belki stropowe
niemetalowe.
(111) 337371
(220) 2020 06 09
(210) 514616
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) PAWŁOWSKA MONIKA ANNA ŚWIAT WARZYW, Oleśnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świat Warzyw ZAWSZE ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE!
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(540)

(591) żółty, zielony, jasnozielony
(531) 26.04.02, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej warzyw
i owoców, 39 transport i dostawy towarów, usługi dostawcze, dostawa żywności, dostawa produktów spożywczych, transport warzyw
i owoców.
(111) 337372
(220) 2020 06 09
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) PIK-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIKtrans
(540)

(210) 514617

(591) czarny, szary, czerwony, pomarańczowy
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 transport, transport drogowy, transport towarów,
usługi transportowe, strzeżony transport towarów, organizowanie
transportu towarów, usługi transportu pojazdami, usługi pośrednictwa transportowego, wynajem pojazdów transportowych, transport
i dostawy towarów, dostarczanie informacji dotyczących transportu,
usługi transportu drogowego ładunków, pakowanie towarów podczas transportu, magazynowanie ładunku przed transportem, usługi
agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów,
dystrybucja towarów drogą lądową, transport pojazdami do ciężkich
ładunków, transport towarów w warunkach chłodniczych, kontrola
towarów przeznaczonych do transportu, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, profesjonalne doradztwo w zakresie
transportu, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi doradcze związane z transportem, usługi informacyjne związane z transportem, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, usługi
doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu jako
informacje dotyczące transportu, udostępnianie danych związanych
z metodami transportu, świadczenie skomputeryzowanych usług
doradztwa dotyczących transportu, pośrednictwo w zakresie frachtu
i transportu, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu
towarów, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu,
spedycja, usługi spedycji, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów drogą lądową, usługi agencji spedycji towarów, usługi
spedycji ładunku drogą lądową, fracht jako przewóz towarów, udzielanie informacji dotyczących pośrednictwa w przewozie ładunków, śledzenie pojazdów do przewozu ładunków przy użyciu komputera lub
systemów globalnego pozycjonowania jako informacja o transporcie,
fracht, załadunek frachtu, pośrednictwo frachtowe, usługi frachtu lądowego, usługi agencji frachtowych, obsługa ładunków i usługi frachtowe, usługi w zakresie cargo i frachtu.
(111) 337373
(220) 2020 06 08
(210) 514620
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) TIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tias there is always a solution
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, księgowość, skomputeryzowana księgowość, księgowość administracyjna,
księgowość i rachunkowość, prowadzenie księgowości i przedsiębiorstwa, księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość i audyt, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi
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konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, prowadzenie
księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, 36
ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane
z majątkiem nieruchomym, 41 kursy szkoleniowe dla księgowości,
usługi doradcze w zakresie edukacji dotyczące księgowości, usługi
edukacyjne dla dorosłych odnoszące się do księgowości, 45 usługi
prawne, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby
trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób.

(111) 337374
(220) 2020 06 10
(210) 514627
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DIAXY
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], odświeżacze oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, płyny
do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, dezodoranty do ciała [wyroby
perfumeryjne], kremy perfumowane, olejki naturalne do perfum,
spraye do ciała [nielecznicze], spraye do ciała, zapachowe płyny
i kremy do pielęgnacji ciała, kremy pod prysznic, kremowe mydło
do ciała, kostki mydła do mycia ciała, mydła, mydła do rąk, mydła
do twarzy, mydła do użytku osobistego, mydła kosmetyczne, mydła
nielecznicze, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła robione ręcznie,
mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie, mydła w kremie
do mycia, mydła w płynie, mydła w płynie do rąk i twarzy, mydła
w płynie do kąpieli, mydła w postaci żelu, mydło niewymagające
użycia wody, mydło do skóry, mydło aloesowe, mydła w żelu, mydło
pielęgnacyjne, mydło pod prysznic, mydło przemysłowe, mydło
w listkach do użytku osobistego, mydło w płatkach, mydło w płynie
do kąpieli stóp, nielecznicze mydła toaletowe, peelingi złuszczające
do rąk, peelingi złuszczające do stóp, preparaty do mycia rąk, środek do mycia rąk, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod prysznic
nie do celów medycznych, aromatyczne olejki do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze żele do kąpieli, olejek do kąpieli,
zioła do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, dezodoranty dla ludzi, dezodoranty do stóp [aerozole], dezodoranty do użytku
osobistego, w postaci sztyftów, dezodoranty do użytku osobistego,
preparaty do ciała w sprayu, nielecznicze antyperspiranty, aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, balsam do cery z wypryskami,
balsam do ciała, balsamy dla niemowląt, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, balsamy do opalania, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, balsamy
do rąk, balsamy do rąk nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu,
balsamy do stóp (nielecznicze-), balsamy do ust, balsamy, inne niż
do celów medycznych, balsamy oczyszczające, balsamy po opalaniu, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], emulsje [balsamy]
do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje wygładzające do skóry, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kompresy na oczy do celów kosmetycznych,
kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki w postaci płynów, krem
do rak, krem do twarzy, krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy chroniące
przed słońcem [kosmetyki], kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, balsam
do włosów, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne preparaty
fryzjerskie, kosmetyki do włosów, lakier do włosów, kremy odżywcze, kremy ochronne do włosów, kremy do pielęgnacji włosów, maseczki do włosów, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze
szampony do włosów, odżywka do włosów dla dzieci, odżywki
do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do włosów, olejek do włosów, olejki do włosów, pianki do włosów, pianki ochronne do włosów, płukanki do włosów [szampon z odżywką], płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], płyny do włosów, płyny
do układania włosów, płyny do stylizacji włosów, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do kuracji wzmacniających włosy, preparaty
do mycia włosów, preparaty do kuracji włosów, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do koloryzacji włosów, preparaty do pielęgnacji brody, preparaty do ochrony włosów przed słońcem, prepa-
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raty do układania włosów, preparaty odżywcze do włosów,
preparaty kosmetyczne do włosów, preparaty wygładzające i prostujące włosy, produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty do ochrony farbowanych włosów, szampon do włosów, suche
szampony, szampony, szampony do użytku osobistego, szampony
do włosów, szampony do włosów dla ludzi, produkty do układania
włosów dla mężczyzn, serum do układania włosów, rozjaśniacze
do włosów, pudry do włosów, proszek do mycia włosów, serum
do pielęgnacji włosów, środki do nawilżania włosów, serum do włosów, środki rozjaśniające do włosów, środki pomagające rozczesywać splątane włosy, środki do rozjaśniania pasemek na włosach,
produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, żele ochronne do włosów, żele do włosów, żele do stylizacji
włosów, woski do układania włosów, wosk do włosów, wosk do wąsów, tonik do włosów, szampony z odżywką do włosów, balsam
po goleniu, balsamy do golenia, emulsje do depilacji, emulsje
po goleniu, kremy nawilżające po goleniu, kremy po goleniu, kremy
przed goleniem, olejki do brody, mydło do golenia, mleczko po goleniu, produkty do golenia w płynie, preparaty w aerozolu do golenia, preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty kosmetyczne po goleniu, aromaty do żywności [olejki eteryczne], aromaty
[olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], olej rycynowy
do celów kosmetycznych, olej kokosowy do celów kosmetycznych,
esencje eteryczne, dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione
substancji medycznych, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, 5 dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, napoje
dla niemowląt, preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy, suplementy z siarą, żywność z mleka w proszku dla niemowląt, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy
do wspomagania trawienia, cukier dietetyczny do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty
żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
słodziki do użytku medycznego, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodatki
odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne,
glukoza do stosowania jako dodatek do żywności do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych, kapsułki odchudzające, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, jedzenie
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, krople witaminowe, l-karnityna na utratę wagi, lecznicze dodatki do żywności,
mieszane preparaty witaminowe, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety
o smaku owocowym, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne
suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne
suplementy odżywcze, multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, napoje na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami do celów
medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nektary owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia
do stosowania jako zamienniki posiłków, odżywcze suplementy
diety, olej rybi do celów medycznych, pastylki do ssania z dodatkiem cynku, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty multiwitaminowe, preparaty zawierające witaminę d, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty witaminowe, preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi
[lecznicze], preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zawierające witaminę
b, preparaty zawierające witaminę c, preparaty zawierające witami-
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nę a, preparaty zmniejszające apetyt, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne dla osób chorych, produkty dietetyczne do celów medycznych, proszki jako zamienniki posiłków, słodziki
sztuczne dostosowane dla diabetyków, przeciwutleniające suplementy, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniacze
uzyskane z ziół, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, substytuty cukru dla diabetyków, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla
ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla
niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy
diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, suplementy
diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety
składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się
głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia,
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy
diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety w płynie,
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy
diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające enzymy,
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające węgiel aktywny, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy,
suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety
ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, tran w kroplach, tran z wątroby dorsza w kapsułkach,
witaminy i preparaty witaminowe, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy wzmacniające zawierające
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy mineralne do żywności, suplementy
odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze
składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające
się głównie z żelaza, suplementy prebiotyczne, żelki witaminowe,
ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla diabetyków, lecznicze płyny do płukania ust,
płyny lecznicze do płukania ust, lecznicze suche szampony, higieniczne środki nawilżające, preparaty do dezynfekcji paznokci, preparaty higieniczne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, żele nawilżające do użytku osobistego, alkohol
leczniczy, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty
do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, preparaty antybakteryjne, nasączone
chusteczki lecznicze, maści antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, produkty sterylizujące do przemywania, przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy, spraye
antybakteryjne, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, środki odkażające do użytku domowego, środki
odkażające, środki do usuwania bakterii, antybakteryjne środki
do mycia rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, detergenty
bakteriobójcze, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twarzy, lecznicze preparaty do mycia rąk, lecznicze szampony, mydła
antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, odkażający
preparat do mycia rąk, szampony lecznicze, środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, suplementy diety z cynkiem.

(111) 337375
(220) 2020 06 10
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) DMOCHOWSKI SYLWERIUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKI GÓRALSKIE

(210) 514642
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(540)

(591) ciemnozielony, zielony, czerwony, biały
(531) 25.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 02.09.01, 29.01.01, 29.01.03,
29.01.06
(510), (511) 30 cukierki, cukierki, batony i guma do żucia, cukierki
bez cukru, cukierki czekoladowe, cukierki do żucia, cukierki do żucia
na bazie żelatyny, cukierki inne niż do celów medycznych, cukierki
miętowe, cukierki miętowe bezcukrowe, cukierki miętowe [inne niż
do celów leczniczych], cukierki miętowe (nielecznicze-), cukierki
na bazie skrobi [ame], cukierki (nielecznicze-), cukierki (nielecznicze-)
z alkoholem, cukierki w kształcie laski, cukierki wykonane ręcznie,
cukierki z kakao, cukierki z karmelem, cukierki z mięty pieprzowej,
karmelki [cukierki], koreańskie tradycyjne cukierki i ciastka [hankwa],
miętowe (cukierki-), miodowe cukierki (nie do celów medycznych),
pomadki [cukierki], słodycze [cukierki], cukierek odświeżający oddech [słodycze], inny niż do celów farmaceutycznych, dropsy owocowe [słodycze], karmelki twarde [słodycze], koreańskie tradycyjne
prasowane słodycze [dasik], lodowe słodycze, musy (słodycze),
nielecznicze słodycze będące słabo zakwaszonymi karmelkami,
nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, nielecznicze słodycze do żucia, nielecznicze słodycze salmiakowo-lukrecjowe, nielecznicze słodycze
o gumowej konsystencji, nielecznicze słodycze słabo zakwaszone,
nielecznicze słodycze w postaci karmelków, nielecznicze słodycze
w postaci toffi, nielecznicze słodycze w postaci nugatu, nielecznicze słodycze w postaci krówek, nielecznicze słodycze w postaci
czekoladowych eklerek, nielecznicze słodycze w postaci cukrowych
wyrobów cukierniczych, nielecznicze słodycze w postaci skondensowanej, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], nielecznicze
słodycze zawierające aromaty ziołowe, owocowe (galaretki-) [słodycze], piankowe słodycze na bazie cukru, słodycze bez cukru, słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze do żucia z płynnym
nadzieniem owocowym (nielecznicze), słodycze gotowane, słodycze
lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze miętowe [inne
niż do celów leczniczych], słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, słodycze na bazie mięty [nielecznicze], słodycze nielecznicze, słodycze
(nielecznicze-) na bazie alkoholu, słodycze (nielecznicze-) na bazie
miodu, słodycze o smaku lukrecji, słodycze o smaku mięty (nielecznicze-), słodycze o smaku owocowym, słodycze owocowe, słodycze
piankowe, słodycze słodzone ksylitolem, słodycze z czerwonego
żeń-szenia, słodycze z gotowanego cukru, słodycze z oleju sezamowego, słodycze z syropu z kukurydzy w kształcie ziaren kukurydzy,
słodycze z żeńszeniem, słodycze zawierające owoce.
(111) 337376
(220) 2020 06 12
(210) 514650
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) TARKA ANETA SALON URODY ESSE, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESSE SALON URODY
(540)

(591) różowy, brązowy, biały
(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki do twarzy, ciała, brwi, rzęs, paznokci, włosów, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do makijażu, 25
odzież, fartuchy, obuwie, nakrycia głowy, opaski na głowę, 41 orga-
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nizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, w tym szkoleń z zakresu zabiegów kosmetycznych, fryzjerskich, medycyny estetycznej,
stylizacji paznokci, stylizacji rzęs i brwi, szkolenia menedżerskie,
szkolenia motywacyjne, usługi szkoleniowe z zakresu: prowadzenia
salonu kosmetycznego, standardu obsługi klienta, zarządzania czasem, sprzedaży, 44 doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza kosmetyczna,
fryzjerstwo, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, ozdabianie ciała, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, salony
piękności, stylizacja, układanie włosów, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone
online lub osobiście, usługi farbowania brwi, rzęs, włosów, usługi
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetyczne pielęgnacji ciała, usługi kształtowania brwi, usługi laserowego
usuwania owłosienia, usługi manicure i pedicure, usługi nitkowania
brwi, usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi przedłużania
rzęs, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, mężczyzn, kobiet, usługi
salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi spa, usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie makijażu, usługi
w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie
trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi wizażystów, usługi
zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulit, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych,
zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne na twarz, ciało, dłonie, stopy i włosy, zabiegi peelingu chemicznego, zabiegi złuszczające twarzy i ciała, zabiegi mikrodermabrazji, zabiegi kosmetyczne na rozstępy i blizny, zabiegi kosmetyczne z falą radiową, masaże twarzy i ciała,
kosmetyczne zabiegi laserowe na twarz i ciało, zabiegi kosmetyczne
na trądzik, zabiegi kosmetyczne przeciwzmarszczkowe, mezoterapia
igłowa i mikroigłowa na twarz, ciało i włosy, zabiegi kosmetyczne
z osoczem i fibryną, zabiegi karboksyterapii, zabiegi endermologii,
zabiegi z botoksem, zabiegi z kwasem hialuronowym, zabiegi mezoterapii i lipolizy, powiększanie i modelowanie ust kwasem hialuronowym, wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym, diagnoza
i analiza kosmetyczna skóry, masaże wyszczuplające ciało, zabiegi
laserowe na twarz i ciało, zabiegi z kawitacją, zabiegi laminacji i koloryzacji brwi i rzęs, zabiegi podologiczne, stylizacja paznokci rąk i nóg.

(111) 337377
(220) 2020 06 10
(210) 514657
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) POLVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Siemiatycze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOHUMIX
(510), (511) 31 produkty rolnicze.
(111) 337378
(220) 2020 06 10
(210) 514661
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) GRADECKI KRZYSZTOF GRADI, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLONIA HICKORY PHO PEN GRADI GOLF CLUB
(540)

(591) czerwony
(531) 21.03.01, 21.03.07, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 28 artykuły sportowe, akcesoria sportowe, sprzęt do gier,
sprzęt do uprawiania sportu, 35 usługi reklamowe w zakresie organizowania i prowadzenia zawodów sportowych, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, zarządzanie polami golfowymi, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja

119

materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana
w sieci www, 41 usługi w zakresie obsługi pól golfowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie wypoczynku, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizacja przyjęć rozrywkowych, obozy
sportowe, usługi instruktorów sportowych, w tym instruktorów golfa,
działalność sportowa, działalność kulturalna, wypożyczanie sprzętu
sportowego, wynajmowanie terenów o przeznaczeniu sportowym,
wynajmowanie obiektów sportowych, informacje o imprezach wypoczynkowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w sieci www.

(111) 337379
(220) 2020 06 10
(210) 514664
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) ciemnofioletowy, fioletowy, czerwony,
ciemnopomarańczowy, pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
żółty, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, niebieski,
ciemnoniebieski
(531) 01.15.01, 26.02.07, 26.04.09, 29.01.15
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
balsamy inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki,
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
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środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki
do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla
dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne,
kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy,
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści
na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze
kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne,
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający
preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe,
pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne,
preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty
medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycz-
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nych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji,
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów medycznych, wata do celów
farmaceutycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku
medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy
i preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne,
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona do celów
medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne
do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów
medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych,
wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, wywary do celów
farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku
medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające],
bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki
na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne,
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów medycznych,
maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski
ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na twarz
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne
do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki,
spraye [aerozole] do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry
do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu,
zakraplacze do celów medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia,
zawieszki do smoczków.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plusssz
(540)

(591) biały, ciemnofioletowy, fioletowy, czerwony,
ciemnopomarańczowy, pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
żółty, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, niebieski,
ciemnoniebieski
(531) 01.15.01, 25.12.25, 26.02.07, 26.01.08, 26.01.16, 26.01.18,
26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe], balsamy inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych,
chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje
do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, kostki mydła
do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla
niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka
kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe,
nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust,
nielecznicze serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust,
nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej,
preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty
do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne
w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli,
środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne
i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki do skóry, waciki do celów
kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki
do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjne żele
na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne preparaty
do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki,
apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe,
chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana
dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
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do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje
antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla dzieci
[lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów
medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecznicze dodatki
do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla
niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania
jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze płyny
na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści na wysypkę pieluszkową,
lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze
pudry dla niemowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony,
lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, maści
antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne
preparaty spożywcze do celów medycznych, mineralne suplementy
diety, mineralne suplementy odżywcze, mleko w proszku [żywność
dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie,
napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje
ziołowe do użytku leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki
lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety,
odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków,
okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów
farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty
antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty
dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje
farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty medyczne, preparaty
multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne
witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla
ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roztwory
do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające do użytku medycznego,
słodziki dietetyczne do celów medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze,
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do celów medycznych,
środki dezynfekujące do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków,
środki do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użytku
domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi
do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, sub-
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stancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe,
suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy,
tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów medycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku medycznego,
waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, wkładki do stanika dla
karmiących matek, woda utleniona do celów medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych,
wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne do celów
farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 10 aplikatory
do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do karmienia niemowląt,
butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw,
butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów medycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku
medycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, maski
ochronne na twarz do użytku medycznego, maski ochronne na usta
do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu
lekarstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych,
smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, strzykawki do celów
medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry
do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw,
sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki
do smoczków.

(111) 337381
(220) 2020 06 10
(210) 514666
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plusssz
(540)

(591) ciemnofioletowy, fioletowy, czerwony,
ciemnopomarańczowy, pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
żółty, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, niebieski,
ciemnoniebieski
(531) 01.15.01, 25.12.25, 26.02.07, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
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balsamy inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki,
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki
do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla
dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne,
kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy,
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
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po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści
na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze
kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne,
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający
preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe,
pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne,
preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty
medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji,
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów medycznych, wata do celów
farmaceutycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku
medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy
i preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne,
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona do celów
medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne
do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów
medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych,
wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, wywary do celów
farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku far-
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maceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku
medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające],
bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki
na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne,
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów medycznych,
maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski
ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na twarz
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne
do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki,
spraye [aerozole] do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry
do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu,
zakraplacze do celów medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia,
zawieszki do smoczków.

(111) 337382
(220) 2020 06 10
(210) 514668
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plusssz
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
balsamy, inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki,
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [ko-
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smetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki
do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla
dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne,
kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy,
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści
na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze
kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne,
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający
preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe,
pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], pre-
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paraty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne,
preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty
medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji,
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów medycznych, wata do celów
farmaceutycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku
medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy
i preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne,
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona do celów
medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne
do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów
medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych,
wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, wywary do celów
farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku
medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające],
bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki
na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne,
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów medycznych,
maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski
ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na twarz
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne
do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki,
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spraye [aerozole] do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry
do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu,
zakraplacze do celów medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia,
zawieszki do smoczków.

(111) 337383
(220) 2020 06 10
(210) 514669
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dropi Ce
(540)

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
balsamy inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki,
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki
do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycz-
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nych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla
dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne,
kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy,
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści
na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze
kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne,
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający
preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe,
pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne,
preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty
medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfek-
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cyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji,
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów medycznych, wata do celów
farmaceutycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku
medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy
i preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne,
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona do celów
medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne
do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów
medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych,
wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, wywary do celów
farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku
medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające],
bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki
na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne,
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów medycznych,
maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski
ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na twarz
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne
do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki,
spraye [aerozole] do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry
do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu,
zakraplacze do celów medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia,
zawieszki do smoczków.

(111) 337384
(220) 2020 06 10
(210) 514670
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Climeston
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
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balsamy inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki,
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki
do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla
dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne,
kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy,
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
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po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści
na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze
kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne,
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający
preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe,
pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne,
preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty
medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji,
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów medycznych, wata do celów
farmaceutycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku
medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy
i preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne,
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona do celów
medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne
do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów
medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych,
wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, wywary do celów
farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku far-
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maceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku
medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające],
bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki
na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne,
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów medycznych,
maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski
ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na twarz
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne
do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki,
spraye [aerozole] do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry
do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu,
zakraplacze do celów medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia,
zawieszki do smoczków.

(111) 337385
(220) 2020 06 12
(210) 514677
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. holistic
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 337386
(220) 2020 11 18
(210) 521012
(151) 2021 04 07
(441) 2020 12 21
(732) DD-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DD PACK
(510), (511) 20 elastyczne pojemniki z tworzyw sztucznych do transportu płynów, giętkie pojemniki z tworzyw sztucznych do przechowywania płynów, kształtowane termicznie pojemniki z tworzyw
sztucznych [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], niemetalowe pojemniki do przechowywania [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], niemetalowe pojemniki do przechowywania,
niemetalowe pojemniki do wymiany oleju, niemetalowe pojemniki
na ciecze [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], ochronne pojemniki z materiałów niemetalowych do przechowywania
towarów, pojemniki do pakowania niemetalowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki do przenoszenia niemetalowe, pojemniki kompostowe wytwarzane z tworzyw sztucznych,
pojemniki niemetalowe do przechowywania narzędzi [puste], po-
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jemniki niemetalowe do przenoszenia towarów [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki niemetalowe do transportu, pojemniki niemetalowe [inne niż do użytku domowego lub
kuchennego], pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, pojemniki
niemetalowe [składowanie, transport], pojemniki pływające niemetalowe, pojemniki wielofunkcyjne [niemetalowe i nie do użytku
domowego lub kuchennego], pojemniki wykonane z materiałów
syntetycznych [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki z tworzyw sztucznych do użytku w branży agrochemicznej,
pojemniki z tworzyw sztucznych do wytwarzania kompostu, przenośne zbiorniki na wodę [pojemniki] z tworzyw sztucznych, pudełka
przenośne [pojemniki] z tworzyw sztucznych, zbiorniki niemetalowe
do magazynowania wody [pojemniki], nakrętki niemetalowe, nakrętki niemetalowe do butelek, nakrętki niemetalowe do pojemników,
nakrętki niemetalowe [złącza], nakrętki wykonane z materiałów niemetalowych do pojemników, ozdobne nakrętki kołpakowe [niemetalowe], paletopojemnik, paletokontener, paletozbiornik, duży pojemnik do przewozu luzem, beczki do przechowywania z tworzyw
sztucznych, beczki i beczułki, niemetalowe, beczki na wino niemetalowe, beczki na wodę deszczową, nie z metalu, beczki niemetalowe
[inne niż do użytku domowego lub kuchennego], kanistry na benzynę, nie z metalu, kanistry niemetalowe, kanistry, niemetalowe, niemetalowe zakrętki i zamknięcia do butelek i pojemników, obręcze
do beczek niemetalowe, niemetalowe beczułki, butelki (kapsle do-)
niemetalowe, butelki (zamknięcia do-) niemetalowe, kompozytowe
pokrywki do pojemników [niemetalowe i nie do użytku w gospodarstwie domowym lub kuchni], korki, korki do butelek, korki do pojemników, korki zaślepiające, krany niemetalowe do beczek, łączone
pokrywki do pojemników [niemetalowe i nie do użytku domowego
lub kuchennego], łączone zatyczki do pojemników [niemetalowe
i nie do użytku domowego lub kuchennego], niemetalowe zakrywki
gwintowane, niemetalowe zamknięcia do pojemników zabezpieczające je przed dziećmi, niemetalowe zamknięcia do butelek zabezpieczające je przed dziećmi, niemetalowe zamknięcia do rur [inne niż
do użytku domowego lub kuchennego], niemetalowe zamknięcia
do butelek, niemetalowe zamknięcia wsuwane do pojemników,
niemetalowe zamknięcie do pojemników [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], plastikowe zamknięcia do butelek, pokrywy
z tworzyw sztucznych, przesuwne zamknięcia niemetalowe do pojemników, wykonane z tworzyw sztucznych zamknięcia do pojemników, zamknięcia do butelek niemetalowe, zamknięcia do butelek
nie ze szkła, metalu lub gumy, zamknięcia (niemetalowe-) do butelek
zabezpieczające je przed dziećmi, zamknięcia wsuwane do pojemników (niemetalowe-), zamknięcia z tworzyw sztucznych do pojemników, zatyczki do otworów niemetalowe, zatyczki, nie ze szkła, metalu
lub kauczuku.

(111) 337387
(220) 2020 11 18
(210) 521013
(151) 2021 04 07
(441) 2020 12 21
(732) DD-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DD PACK
(540)

Nr 11/2021

talowe pojemniki do przechowywania [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], niemetalowe pojemniki do przechowywania,
niemetalowe pojemniki do wymiany oleju, niemetalowe pojemniki
na ciecze [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], ochronne pojemniki z materiałów niemetalowych do przechowywania
towarów, pojemniki do pakowania niemetalowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki do przenoszenia niemetalowe, pojemniki kompostowe wytwarzane z tworzyw sztucznych,
pojemniki niemetalowe do przechowywania narzędzi [puste], pojemniki niemetalowe do przenoszenia towarów [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki niemetalowe do transportu, pojemniki niemetalowe [inne niż do użytku domowego lub
kuchennego], pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, pojemniki
niemetalowe [składowanie, transport], pojemniki pływające niemetalowe, pojemniki wielofunkcyjne [niemetalowe i nie do użytku
domowego lub kuchennego], pojemniki wykonane z materiałów
syntetycznych [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki z tworzyw sztucznych do użytku w branży agrochemicznej,
pojemniki z tworzyw sztucznych do wytwarzania kompostu, przenośne zbiorniki na wodę [pojemniki] z tworzyw sztucznych, pudełka
przenośne [pojemniki] z tworzyw sztucznych, zbiorniki niemetalowe
do magazynowania wody [pojemniki], nakrętki niemetalowe, nakrętki niemetalowe do butelek, nakrętki niemetalowe do pojemników,
nakrętki niemetalowe [złącza], nakrętki wykonane z materiałów niemetalowych do pojemników, ozdobne nakrętki kołpakowe [niemetalowe], paletopojemnik, paletokontener, paletozbiornik, duży pojemnik do przewozu luzem, beczki do przechowywania z tworzyw
sztucznych, beczki i beczułki, niemetalowe, beczki na wino niemetalowe, beczki na wodę deszczową, nie z metalu, beczki niemetalowe
[inne niż do użytku domowego lub kuchennego], kanistry na benzynę, nie z metalu, kanistry niemetalowe, kanistry, niemetalowe, niemetalowe zakrętki i zamknięcia do butelek i pojemników, obręcze
do beczek niemetalowe, niemetalowe beczułki, butelki (kapsle do-)
niemetalowe, butelki (zamknięcia do-) niemetalowe, kompozytowe
pokrywki do pojemników [niemetalowe i nie do użytku w gospodarstwie domowym lub kuchni], korki, korki do butelek, korki do pojemników, korki zaślepiające, krany niemetalowe do beczek, łączone
pokrywki do pojemników [niemetalowe i nie do użytku domowego
lub kuchennego], łączone zatyczki do pojemników [niemetalowe
i nie do użytku domowego lub kuchennego], niemetalowe zakrywki
gwintowane, niemetalowe zamknięcia do pojemników zabezpieczające je przed dziećmi, niemetalowe zamknięcia do butelek zabezpieczające je przed dziećmi, niemetalowe zamknięcia do rur [inne niż
do użytku domowego lub kuchennego], niemetalowe zamknięcia
do butelek, niemetalowe zamknięcia wsuwane do pojemników,
niemetalowe zamknięcie do pojemników [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], plastikowe zamknięcia do butelek, pokrywy
z tworzyw sztucznych, przesuwne zamknięcia niemetalowe do pojemników, wykonane z tworzyw sztucznych zamknięcia do pojemników, zamknięcia do butelek niemetalowe, zamknięcia do butelek
nie ze szkła, metalu lub gumy, zamknięcia (niemetalowe-) do butelek
zabezpieczające je przed dziećmi, zamknięcia wsuwane do pojemników (niemetalowe-), zamknięcia z tworzyw sztucznych do pojemników, zatyczki do otworów niemetalowe, zatyczki, nie ze szkła, metalu
lub kauczuku.

(111) 337388
(220) 2020 06 10
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 03
(732) KULCZYCKI KACPER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVIDATA ODZYSKIWANIE DANYCH
(540)

(591) fioletowy, biały, czarny, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.11, 26.01.18, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 20 elastyczne pojemniki z tworzyw sztucznych do transportu płynów, giętkie pojemniki z tworzyw sztucznych do przechowywania płynów, kształtowane termicznie pojemniki z tworzyw
sztucznych [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], nieme-

(210) 514621

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 42 odzyskiwanie danych komputerowych.
(111) 337389
(151) 2021 04 14

(220) 2017 11 06 K
(441) 2020 11 30

(210) 514856
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(732) Istobal S.A., L’Alcudia (ES)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smartwash by ISTOBAL
(540)
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(732) REGIONALNY ZAKŁAD MLECZARSKI SMREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smrek
(540)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, terminale płatnicze do instalacji do mycia.
(111) 337390
(220) 2020 07 17
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) PIWOWARSKA MARIOLA, Legionowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER FILM
(540)

(210) 516158

(591) czerwony, czarny
(531) 16.03.05, 24.15.01, 24.15.11, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 generator prądu, 40 wynajem generatorów prądu elektrycznego., 41 produkcja filmów telewizyjnych i filmowych.
(111) 337391
(220) 2020 08 20
(210) 517357
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) MELISSA MED MIKOŁAJ GAUER SPÓŁKA JAWNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ePoradnia.pl
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, ciemnozielony, niebieski, zielony
(531) 02.09.15, 04.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty do włosów,
środki do higieny jamy ustnej, dentystyczne płyny do płukania ust
pozbawione substancji medycznych, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty perfumeryjne,
kosmetyki do makijażu, 5 suplementy diety, probiotyki (suplementy), witaminy i preparaty witaminowe, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty
higieniczne do celów medycznych, roztwory oczyszczające do użytku medycznego, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty i materiały diagnostyczne,
odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, przeciwutleniacze, żywność dla
niemowląt, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, usługi administrowania działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej,
usługi przetwarzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi
handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 44 usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi medyczne, usługi poradnictwa medycznego, poradnictwo dietetyczne, ośrodki zdrowia,
opieka medyczna i zdrowotna, udzielanie informacji zdrowotnej, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, badania w zakresie diagnozy
stanu zdrowia.
(111) 337392
(151) 2021 04 01

(220) 2020 09 23
(441) 2020 11 30

(210) 518686

(591) czerwony, czarny, biały, jasnozielony, ciemnoszary,
jasnoniebieski, jasnobrązowy
(531) 02.03.04, 02.03.12, 06.01.02, 07.01.09, 27.05.01, 29.01.15,
11.01.17, 26.04.05, 26.04.07
(510), (511) 29 kiełbasy wędzone, liofilizowane mięso, mięsa wędzone, paczkowane mięso, wędliny, suszone mięso, masło, przetworzony ser, ser twarogowy, ser miękki, ser owczy, ser twardy.
(111) 337393
(220) 2020 10 31
(210) 520219
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732) ROGALEWSKA NATALIIA NATALIIA ROGALEWSKA & NATELLA
INNOVATION GROUP, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW YOU ACTIVE
(540)

(591) srebrny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy żywnościowe w postaci proszku,
suplementy żywnościowe, suplementy diety z chlorelli, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
składające się z aminokwasów, odżywcze suplementy diety.
(111) 337394
(220) 2020 11 04
(210) 520347
(151) 2021 03 31
(441) 2020 12 14
(732) ZAWIERUCHA DARIUSZ, Łask (PL)
(540) (znak słowny)
(540) QUBEK CAFE
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych,
usługi barowe, usługi kawiarni, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach.
(111) 337395
(220) 2020 11 13
(210) 520831
(151) 2021 04 08
(441) 2020 12 21
(732) FASHION LASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FASHIONLASH BOOK
(510), (511) 16 drukowane materiały edukacyjne, materiały drukowane do celów instruktażowych, drukowane materiały w zakresie
kursów korespondencyjnych, drukowane materiały szkoleniowe,
notatniki ilustrowane, notatniki, ulotki, ulotki instrukcyjne, ulotki reklamowe, 41 nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, usługi szkół pielęgnacji urody, publikowanie
książek edukacyjnych, publikowanie książek instruktażowych, udostępnianie publikacji on-line.
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(111) 337396
(220) 2020 11 13
(151) 2021 04 08
(441) 2020 12 21
(732) FASHION LASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)
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(210) 520832

(591) czarny, biały, błękitny
(531) 02.09.04, 02.09.25, 26.01.05, 26.01.06, 29.01.13
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kleje do celów kosmetycznych, kleje do mocowania sztucznych rzęs, kleje do mocowania
sztucznych brwi, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje
do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, zestawy kosmetyków, kosmetyki do rzęs, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, tusz do brwi,
tusze do rzęs, wydłużające tusze do rzęs, ołówki do brwi, kosmetyki
do brwi, sztuczne brwi, 8 pęsety, pęsety do sztucznych rzęs, przyrządy ręczne do kosmetycznej pielęgnacji brwi, 9 etui na smartfony, 21
przybory kosmetyczne, szpatułki kosmetyczne, pędzle kosmetyczne, aplikatory kosmetyczne, 25 odzież, 44 usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, doradztwo dotyczące kosmetyków, konsultacje dotyczące kosmetyków.
(111) 337397
(220) 2020 06 12
(210) 514686
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. holistic
(540)
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miernicze, suwaki logarytmiczne, maszty radiotelegraficzne, przyrządy meteorologiczne, telekomunikacyjne zespoły nadawczo-odbiorcze, urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, nakolanniki, komputery pokładowe do nawigacji, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, ochronne kaski dla uprawiania sportu, ochronne okulary
dla uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne, przenośna aparatura do radiokomunikacji, słuchawki, aparatura do sygnalizacji morskiej, wariometry, wysokościomierze, zatyczki do uszu, urządzenia
do zdalnego sterowania, złączki, świetlne znaki nawigacyjne, 16 atlasy, ekierki, krzywiki, książki, linijki, mapy, podręczniki, tablice arytmetyczne, trójkąty kreślarskie.

(111) 337399
(220) 2019 12 03
(210) 507514
(151) 2020 12 08
(441) 2020 03 09
(732) BIOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOMO
(540)

(591) czarny, biały, pomarańczowy, czerwony
(531) 01.15.05, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 4 biopaliwo, 11 urządzenia grzewcze biokominki, 37
usługi instalacyjne biokominków.
(111) 337400
(220) 2020 05 26
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) JARODZKA-ŚRÓDKA DOROTA, Wrocław (PL);
ŚRÓDKA KAZIMIERZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SRDK
(540)

(210) 513974

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 337398
(220) 2019 03 08
(210) 496878
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 24
(732) PRĘDKI ŁUKASZ PAWEŁ GA PILOT, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAPILOT
(540)

(591) srebrny, szary, czarny
(531) 27.05.01, 03.07.17, 29.01.13
(510), (511) 9 słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne, aerometry, anteny, instrumenty do wyznaczania azymutu, barometry, boje sygnalizacyjne, busole, aparaty do rejestrowania czasu,
dalmierze, daszki (osłony oczu), urządzenia diagnostyczne, dyktafony, urządzenia do transmisji i namierzania dźwięku, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty, aparatura do przetwarzania informacji,
interfejsy, kalkulatory, przyrządy pomiarowe, kombinezony ochronne dla lotników, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery,
komputery przenośne, palmtopy, laptopy, komutatory, przyrządy

(591) biały, morski
(531) 27.05.01, 27.05.22, 27.05.23, 27.05.25, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów reklamowych, usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnienie materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów,
druków, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, informacja handlowa, informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przegląd prasy, usługi marketingowe, badania
rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, organizowanie wystaw lub targów w celach
handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą
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klientów, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio
ochronne, okulary i przyłbice ochronne, 10 odzież i nakrycia głowy
medyczne, laboratoryjne, apteczne, dla ratownictwa medycznego,
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu
do gabinetów weterynaryjnych, do salonów fryzjerskich, do salonów
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klienkosmetycznych i SPA, do salonów groomerskich i do lokali gastronotów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
micznych, odzież specjalistyczna do użytku w salach operacyjnych,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa nierękawiczki medyczne, odzież ochronna dla celów medycznych i laruchomości, wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń magazyboratoryjnych, odzież dla pacjentów, fartuchy, fartuchy laboratonowych, finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem
ryjne, kombinezony, odzież jednorazowego użytku do celów menieruchomym, usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe
dycznych i laboratoryjnych, odzież szpitalna dla pacjentów, obuwie
i inwestycyjne, 37 budownictwo, prowadzenie działalności dewelospecjalistyczne dla personelu medycznego, maseczki na twarz dla
perskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsięcelów medycznych, chusty chirurgiczne, pościel, ścierki i ręczniki
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotodo celów medycznych, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 35 zgruwaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe
powanie na rzecz osób trzecich następujących towarów: odzież,
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, usługi wyobuwie i nakrycia głowy robocze, ochronna odzież robocza, odzież,
kończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz
obuwie i nakrycia głowy ochronne chroniące przed wypadkami lub
wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, inurazami, rękawice robocze, rękawice ochronne, okulary i przyłbice
stalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa
ochronne, odzież i nakrycia głowy medyczne, laboratoryjne, apteczurządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimane, dla ratownictwa medycznego, do gabinetów weterynaryjnych,
tyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka budo salonów fryzjerskich, do salonów kosmetycznych i SPA, do sadynków, zabezpieczenie przed wilgocią budynków znajdujących się
lonów groomerskich i do lokali gastronomicznych, odzież specjaw budowie, informacja budowlana, izolowanie budynków, tynkowalistyczna do użytku w salach operacyjnych, rękawiczki medyczne,
nie, 41 usługi edukacyjne związane z architekturą, wystawy sztuki,
odzież ochronna dla celów medycznych i laboratoryjnych, odzież dla
pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, fotografia, montaż
pacjentów, fartuchy, fartuchy laboratoryjne, kombinezony, odzież
filmów fotograficznych, organizowanie konferencji, wystaw i konjednorazowego użytku do celów medycznych i laboratoryjnych,
kursów, 42 projektowanie budynków, badania techniczne, dekoraodzież szpitalna dla pacjentów, obuwie specjalistyczne dla personecja i projektowanie wnętrz, projektowanie instalacji budowlanych,
lu medycznego, maseczki na twarz dla celów medycznych, chusty
infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, projektowanie wstępne
chirurgiczne, pościel, ścierki i ręczniki do celów medycznych, odzież,
uwzględniające studia krajoznawcze i historyczne w zakresie buobuwie i nakrycia głowy w sposób umożliwiający ich wygodne oglądownictwa i architektury, inżynieria techniczna, ekspertyzy inżyniedanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą
ryjne, geologiczne, urbanistyczne, kosztorysowanie, inwentaryzacja,
sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
ustalanie warunków wstępnych budowli, planowanie urbanistyczne,
wzornictwo przemysłowe, doradztwo budowlane, planowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, projektowanie rzeźb,
(111) 337403
(220) 2020 06 05
(210) 514442
projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wnętrz biu(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
rowych, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, projek(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
towanie zewnętrznej części budynków, usługi doradcze w zakresie
(540) (znak słowny)
architektury.			
(540) Ibuprom Effect
(551) wspólne prawo ochronne
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
(111) 337401
(220) 2020 06 02
(210) 514288
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz(151) 2020 12 08
(441) 2020 07 20
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust(732) ZIEMBINSKI JACEK FIRMA PROJEKT, Środa Wielkopolska (PL)
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
(540) (znak słowny)
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
(540) EKOB
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputeronasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparawych bazach danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybodanych do-), pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, sysrami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
tematyzacja danych w komputerowych bazach danych, udostępniatoaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higienie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospolecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witadarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mibudowlanych.
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
(111) 337402
(220) 2020 06 04
(210) 514347
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 17
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
(732) CZEKIERDA ANETA JULLITA FASHION MED, Żurawica (PL)
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me(540) (znak słowno-graficzny)
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
(540) Jullita FASHION MED
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
(540)
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
(591) czarny, ciemnoróżowy
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.13.01
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz(510), (511) 9 odzież, obuwie i nakrycia głowy robocze, ochronna
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniająodzież robocza, odzież, obuwie i nakrycia głowy ochronne chroce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poniące przed wypadkami lub urazami, rękawice robocze, rękawice
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ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 337404
(220) 2020 06 05
(210) 514444
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Ibuprom Effect żel
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 337405
(220) 2020 06 08
(210) 514477
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polskie-kupuję to!
(540)

(591) czerwony, biały, ciemnoniebieski
(531) 01.17.11, 26.11.03, 26.11.07, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi

Nr 11/2021

analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze, udostępnianie
publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych).

(111) 337406
(220) 2020 06 08
(210) 514479
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) CABAJ STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE MATEO, Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Matuś
(540)

(591) biały, niebieski, czerwony, zielony, brązowy, czarny
(531) 02.03.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 gotowe dania z mięsa, gotowe dania warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone gotowe dania z warzywami, mięsem, rybami i owocami, mrożone wyroby garmażeryjne, chipsy ziemniaczane, chrupki owocowe, frytki, frytki ziemniaczane, hamburgery,
hamburgery z kurczaka, zapiekanki, suszone i gotowane owoce i warzywa, warzywa marynowane, warzywa w puszkach, przetwory
owocowe i warzywne, 30 gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, naleśniki, knedle, kartacze, pierożki, pyzy, hamburgery w bułkach, suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, pizza, pizze mrożone.
(111) 337407
(220) 2020 06 08
(210) 514482
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) MARINEX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Immunex
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy i preparaty witaminowe, suplementy diety dla ludzi, dietetyczne środki spożywcze,
żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego, olej rybi do celów leczniczych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, również przez
sieć Internet, produktów farmaceutycznych, witamin, preparatów
witaminowych, suplementów diety dla ludzi, dietetycznych środków
spożywczych, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, olejów rybich do celów leczniczych.
(111) 337408
(151) 2020 12 22

(220) 2020 06 08
(441) 2020 09 07

(210) 514499
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(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lactovirina
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla
celów leczniczych, suplementy diety, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne do celów medycznych.
(111) 337409
(220) 2020 06 08
(210) 514502
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Multigasto
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla
celów leczniczych, suplementy diety, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty ziołowe
wspomagające trawienie.
(111) 337410
(220) 2020 06 08
(210) 514503
(151) 2020 12 17
(441) 2020 08 31
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pure4me by zdrovit
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, suplementy diety, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne.
(111) 337411
(220) 2020 06 08
(210) 514505
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) SANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITALLE
(540)

(591) czarny, ciemnoniebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 sanitarny sprzęt łazienkowy, wanny kąpielowe, brodziki natryskowe, obudowy wanien i brodzików, kabiny prysznicowe, kabiny i parawany natryskowe, prysznice, węże, drążki i uchwyty do pryszniców, ceramika sanitarna: muszle klozetowe, spłuczki
ustępowe, miski i spłuczki kompaktowe, dolnopłuki, górnopłuki,
bidety, pisuary, umywalki, postumenty i półpostumenty umywalek,
wsporniki do mocowania wiszących umywalek, misek ustępowych,
bidetów i pisuarów, deski sedesowe, armatura regulacyjna do urządzeń sanitarnych, łazienkowe i kuchenne baterie zaworowe, głowice baterii zaworowych, syfony i odpływy kanalizacyjne, grzejniki,
grzejniki łazienkowe, suszarki elektryczne, płyty grzejne, termostaty
do instalacji grzewczej i kaloryferów, termofory elektryczne, instalacje łazienkowe wodno-kanalizacyjne, kanały i kratki wentylacyjne,
przepływowe podgrzewacze wody, elektryczne i gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody, lampy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe [w tym oprawy oświetleniowe LED], w szczególności ścienne,
sufitowe, dekoracyjne, wiszące, podłogowe, zwieszakowe i stojące
oprawy oświetleniowe, instalacje: oświetleniowe, wentylacyjne,
sanitarne, dozowniki środków odkażających w toaletach, suszarki
do prania, elektryczne, suszarki do włosów, 20 meble łazienkowe,
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łazienkowe systemy organizacyjne: regały, szafy, szafy wnękowe, pojemniki i kosze niemetalowe, wykończeniowe elementy z tworzyw
sztucznych do mebli łazienkowych, lustra, stojaki, stojaki na ręczniki
półki, parawany, karnisze do zasłon, zasłony bambusowe, uchwyty
do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, stojaki na zapas papieru, siedzenia prysznicowe, 21 dozowniki mydła, mydelniczki, dozowniki do ręczników
papierowych, kosze na papier, kosze na śmieci, dozowniki papieru
toaletowego, przybory toaletowe, przybory kosmetyczne, uchwyty na gąbki, kubki, kubki z papieru, szkła, porcelany lub z tworzyw
sztucznych do mycia zębów, stojaki do przenośnych wanienek dla
niemowląt, stojaki na pędzle do golenia, wieszaki na ręczniki [pręty
i koła], suszarki do bielizny, szczotki, szczotki do misek klozetowych,
35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej świadczone w ramach
prowadzonych salonów i sklepów, oraz usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej za pośrednictwem Internetu, a także usługi pośrednictwa
handlowego dla osób trzecich w zakresie sprzedaży towarów: akcesoria łazienkowe, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, stojaki na zapas papieru, siedzenia prysznicowe, zasłony prysznicowe
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, przyrządy do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, ceramiczne płytki budowlane, gresowe płytki budowlane, sanitarny sprzęt łazienkowy, wanny
kąpielowe, brodziki natryskowe, obudowy wanien i brodzików, kabiny prysznicowe, kabiny i parawany natryskowe, prysznice, węże,
drążki i uchwyty do pryszniców, ceramika sanitarna, miski klozetowe, spłuczki klozetowe, miski i spłuczki kompaktowe, dolnopłuki,
górnopłuki, bidety, pisuary, zlewozmywaki, umywalki, postumenty
i półpostumenty umywalek, wsporniki do mocowania wiszących
umywalek, misek ustępowych, bidetów i pisuarów, deski sedesowe, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, armatura: sanitarna
i gazowa, łazienkowe i kuchenne baterie zaworowe, głowice baterii
zaworowych, syfony i odpływy kanalizacyjne, instalacje do dystrybucji wody z miedzi i tworzyw sztucznych, urządzenia do wentylacji, wentylatory, okapy wentylacyjne, pochłaniacze oparów, kanały
i kratki wentylacyjne, płyty grzejne, grzejniki łazienkowe, grzejniki
elektryczne i olejowo-elektryczne, lampy oświetleniowe, instalacje
oświetleniowe, grzejne, instalacje wentylacyjne i sanitarne, dozowniki środków odkażających w toaletach, suszarki do prania, elektryczne suszarki do włosów, meble, meble łazienkowe, łazienkowe
systemy organizacyjne: regały, szafy, szafy wnękowe, pojemniki i kosze niemetalowe, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych
do mebli łazienkowych, lustra, stojaki, stojaki na ręczniki półki, parawany, karnisze do zasłon, zasłony bambusowe, uchwyty do zasłon,
nie z materiałów tekstylnych, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, stojaki na zapas papieru, siedzenia prysznicowe, dozowniki
mydła, mydelniczki, dozowniki do ręczników papierowych, kosze
na papier, kosze na śmieci, dozowniki papieru toaletowego, przybory toaletowe, przybory kosmetyczne, uchwyty na gąbki, kubki, kubki
z papieru, szkła, wanienek dla niemowląt, stojaki na pędzle do golenia, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], suszarki do bielizny, szczotki,
szczotki do misek klozetowych, wagi łazienkowe, maty łazienkowe
[dywaniki], drobne akcesoria łazienkowe z tworzyw sztucznych lub
porcelany, wieszaki do ręczników, osprzęt do mebli niemetalowy,
parawany, półki, półki meblowe, domowe suszarki do bielizny, usługi
przedstawicielstw handlowych na rzecz osób trzecich.

(111) 337412
(220) 2020 06 08
(210) 514506
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 31
(732) ANTOSZ ADRIAN MPL SOLUTION, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYBNICKI SZNYCEL specjał restauracji
(540)

(531) 27.05.01, 11.01.01, 11.03.09, 26.11.08
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(510), (511) 29 przetworzone produkty mięsne, mięso i wyroby
mięsne, kotlety wieprzowe, steki wieprzowe, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
doradztwo kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych, bary,
bary przekąskowe, bary sałatkowe, imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], kawiarnia, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje oferujące dania
na wynos, restauracje samoobsługowe, usługi barów i restauracji,
usługi restauracyjne, usługi restauracji fast-food, winiarnie, usługi
snack-barów, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem.

(111) 337413
(220) 2020 06 08
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 10
(732) DOBRE WINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RabatBack!
(540)

(210) 514512
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dowlane, budowlane materiały niemetalowe, kamień budowlany,
budownictwo niemetalowe, elementy konstrukcyjne, deski, drewno budowlane, półfabrykaty drewniane, drewno do wytwarzania
przedmiotów użytku domowego, drewno na profile, drewno użytkowe, drewno obrobione, drewno niemetalowe, futryny drzwiowe
niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe
niemetalowe, elementy drzwiowe, płyty niemetalowe, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, figurki z kamienia, figurki z betonu lub marmuru, drzwi harmonijkowe, drzwi niemetalowe,
wyroby kamieniarskie, kamień, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, marmur, odlewane niemetalowe formy, okładziny drzwiowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, pamiątkowe tablice niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa,
podłogi deski, powłoki, materiały budowlane, słupy niemetalowe,
wykładziny niemetalowe dla budownictwa, projektowanie architektoniczne, aranżacja wnętrz, architektura przestrzeni, projektowanie
budynków, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo budowlane, projektowanie opakowań, wykonywanie form nieużytkowych
na rzecz osób trzecich (sztuka), wzornictwo przemysłowe.

(111) 337416
(220) 2020 06 08
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 31
(732) IBERAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIQUARTZ
(540)

(210) 514520

(591) fioletowy, ciemnofioletowy, jasnofioletowy, biały
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie programów lojalnościowych.
(111) 337414
(220) 2020 06 08
(210) 514513
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 31
(732) KUTKA MAGDA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I KLUB
MALUCHA STACYJKOWO, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STACYJKOWO
(540)

(591) czarny, szary, fioletowy, zielony, żółty, czerwony, niebieski,
brązowy, pomarańczowy, ciemnoniebieski, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 18.01.11, 03.01.08, 03.02.01, 03.02.09,
03.02.25, 03.01.25, 03.05.01, 03.05.25, 01.15.01, 01.15.11, 01.01.05
(510), (511) 41 przedszkola, nauczanie przedszkolne, edukacja przedszkolna, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi w zakresie półkolonii, kolonii, oraz obozów wakacyjnych dla dzieci, usługi związane z nadzorem, opieką,
edukacją i wychowaniem dzieci, w tym: zajęcia rozrywkowe i edukacyjne organizowane dla dzieci, usługi edukacyjno-rozrywkowe
dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, kształcenie ruchowe dzieci
w wieku przedszkolnym, udostępnianie obszarów rekreacyjnych
w postaci placów zabaw oraz obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci.
(111) 337415
(220) 2020 06 08
(210) 514517
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 03
(732) WRÓBEL BARBARA ALNAG, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANLAG
(510), (511) 19 balustrady, boazerie, budowlane drewno, budowlane
konstrukcje niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, szkło bu-

(531) 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), niemetalowe
elementy budowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe, kamienie,
spieki i konglomeraty do celów budowlanych, konstrukcyjnych i wykończeniowych, marmur, granit, kwarc, 20 blaty stołowe, blaty meblowe, stoły, stoliki, ławy, meble, meble biurowe, osłony do kominków, postumenty, półki, pulpity, 35 usługi handlu hurtowego, handlu
detalicznego, importu, eksportu, promocji, przedstawicielstwa,
materiałów niemetalowych, elementów niemetalowych, kamienia
do celów budowlanych, konstrukcyjnych i wykończeniowych, granitu, marmuru, kwarcu, spieków, konglomeratów, 39 usługi dystrybucji, transportu, magazynowania materiałów niemetalowych,
elementów niemetalowych, kamienia do celów budowlanych, konstrukcyjnych i wykończeniowych, granitu, marmuru, kwarcu, spieków, konglomeratów.
(111) 337417
(220) 2020 06 08
(210) 514524
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 10
(732) VIVIA NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDIMOD
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, budowlane
(konstrukcje-) niemetalowe, drewno budowlane, elementy budowlane (niemetalowe-) w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, 37 budownictwo,
nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, wynajem sprzętu budowlanego, 42 badania w dziedzinie budownictwa, projektowanie budowlane, prace badawczo-rozwojowe nad produktami dla
osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, 44 ambulatoryjna opieka medyczna, badania medyczne, kliniki, kliniki medyczne, konsultacje medyczne, krwiodawstwo, przeprowadzanie badań
medycznych, świadczenie pomocy medycznej, szpitale.
(111) 337418
(220) 2020 06 05
(210) 514532
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gynauxil
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(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
balsamy, inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki,
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki
do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla
dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne,
kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy,
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze prepara-
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ty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści
na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze
kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne,
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający
preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe,
pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne,
preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty
medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji,
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów medycznych, wata do celów
farmaceutycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku
medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy
i preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne,
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona do celów
medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne
do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów
medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych,
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wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, wywary do celów
farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku
medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające],
bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki
na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne,
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów medycznych,
maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski
ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na twarz
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne
do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki,
spraye [aerozole] do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry
do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu,
zakraplacze do celów medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia,
zawieszki do smoczków.

(111) 337419
(220) 2020 06 05
(210) 514535
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Miositogyn
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
balsamy inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki,
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do de-
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makijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki
do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla
dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne,
kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy,
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści
na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze
kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne,
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający
preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe,
pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne,
preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze,
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preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty
medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji,
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów medycznych, wata do celów
farmaceutycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku
medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy
i preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne,
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona do celów
medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne
do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów
medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych,
wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, wywary do celów
farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku
medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające],
bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki
na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne,
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów medycznych,
maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski
ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na twarz
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne
do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki,
spraye [aerozole] do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry
do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu,
zakraplacze do celów medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia,
zawieszki do smoczków.
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(540) (znak słowny)
(540) Pelamox
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
balsamy, inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki,
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki
do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla
dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne,
kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
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do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy,
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści
na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze
kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne,
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający
preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe,
pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne,
preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty
medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji,
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów medycznych, wata do celów
farmaceutycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku
medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata asep-
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tyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy
i preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne,
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona do celów
medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne
do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów
medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych,
wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, wywary do celów
farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku
medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające],
bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki
na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne,
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów medycznych,
maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski
ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na twarz
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne
do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki,
spraye [aerozole] do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry
do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu,
zakraplacze do celów medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia,
zawieszki do smoczków.
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(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
balsamy, inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki,
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nie-
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lecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki
do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla
dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne,
kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy,
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści
na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze
kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne,
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający
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preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe,
pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne,
preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty
medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji,
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów medycznych, wata do celów
farmaceutycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku
medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy
i preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne,
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona do celów
medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne
do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów
medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych,
wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, wywary do celów
farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku
medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające],
bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki
na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne,
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łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów medycznych,
maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski
ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na twarz
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne
do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki,
spraye [aerozole] do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry
do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu,
zakraplacze do celów medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia,
zawieszki do smoczków.

(111) 337422
(220) 2020 06 08
(210) 514547
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pedicetamol
(540)

(591) granatowy, niebieski, czerwony
(531) 26.01.01, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
balsamy inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki,
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki
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do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla
dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne,
kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy,
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści
na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze
kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne,
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający
preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe,
pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne,
preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty
medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
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oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji,
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów medycznych, wata do celów
farmaceutycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku
medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy
i preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne,
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona do celów
medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne
do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów
medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych,
wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, wywary do celów
farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku
medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające],
bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki
na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne,
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów medycznych,
maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski
ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na twarz
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne
do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki,
spraye [aerozole] do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry
do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu,
zakraplacze do celów medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia,
zawieszki do smoczków.

(111) 337423
(220) 2020 06 10
(210) 514595
(151) 2020 12 28
(441) 2020 08 31
(732) KUBERA HOSPITALITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Idly’s
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
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racjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów
dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące wykwintne
artykuły spożywcze, restauracje z grillem, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, restauracje dla turystów, dokonywanie
rezerwacji restauracji i posiłków.

(111) 337424
(220) 2020 06 09
(151) 2020 12 28
(441) 2020 08 31
(732) TRYBEL OLGA FIZJOLADY, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZJOLADY
(540)

(210) 514600

(591) zielony, biały, szary
(531) 02.03.05, 02.03.16, 02.03.23, 05.03.06, 27.05.01, 29.01.03,
29.01.06
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, pokazy towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, sprzedaż
detaliczna, usługi handlu detalicznego, 41 kształcenie praktyczne,
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
organizowanie konkursów, prowadzenie zajęć fitness, przekazywanie know-how, szkoły, usługi w zakresie oświaty, usługi szkoleniowe
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenera osobistego,
usługi trenerskie, 44 aromaterapia, domowa opieka pielęgniarska,
fizjoterapia, masaż, opieka pielęgniarska, placówki rekonwalescencji,
pomoc medyczna, porady medyczne, usługi medyczne, usługi położnicze, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 337425
(220) 2020 06 10
(210) 514606
(151) 2020 12 28
(441) 2020 08 31
(732) HONEYCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pureshore
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu,
materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, podłoża hodowlane, nawozy
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, 2
barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, powłoki, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, żywice naturalne w stanie surowym, naturalne surowe żywice, żywice naturalne.
(111) 337426
(220) 2020 06 02
(210) 514268
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) L.D.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEBAYA
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(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.09, 08.05.01, 08.05.02, 08.05.25
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem / catering /, restauracje,
restauracje samoobsługowe, usługi barowe.
(111) 337427
(220) 2020 06 26
(210) 515225
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) BRAJCZEWSKA ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAZY MAZY
(540)

(591) zielony, jasnozielony
(531) 05.03.06, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
odzieży.
(111) 337428
(220) 2020 06 26
(210) 515229
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) LICZNERSKI TOMASZ AI LABS, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AI LABS TOMORROW’S SOLUTIONS FOR A BETTER TODAY
(540)

(591) jasnobrązowy, brązowy
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.02, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia mierzące, wykrywające,
monitorujące i kontrolujące, urządzenia naukowe i laboratoryjne
do obróbki za pomocą energii elektrycznej, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia do kontroli
i zdalnego sterowania urządzeń wentylacyjnych, klimatyzatorów,
nagrzewnic, rekuperatorów, osuszaczy powietrza w tym osuszaczy
basenowych, manipulatory sterowania urządzeń, piloty do sterowania urządzeniami, czujniki, czujniki do sterowania bezprzewodowego, czujniki parametrów powietrza a mianowicie wilgotności,
temperatury, stężenia gazów, czujki ruchu, układy sterowania domem inteligentnym, mikrokontrolery, mikrokomputery, komputery,
laptopy, tablety, urządzenia peryferyjne, przełączniki, przełączniki
bezprzewodowe, pneumatyczne urządzenia do otwierania, zamy-
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kania i podnoszenia elementów ruchomych wyposażenia domu,
sterowniki, sterowniki dla urządzeń pozyskiwania energii z otoczenia, elektroniczne urządzenia pomiarowe, lokalizacyjne, diagnostyki
serwisowej, urządzenia do konfiguracji automatycznej, termostaty,
termostaty inteligentne, przyrządy do przewodzenia, gromadzenia,
przełączania, przekształcania, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do rejestracji, transmisji, przetwarzania, reprodukcji dźwięku, obrazu i danych, urządzenia i przyrządy naukowe i badawcze, nawigacyjne, pomiarowe, sygnalizacyjne,
testujące, zapisane nośniki danych, mikrokontrolery, układy scalone,
układy Peltiera, sieć czujników, anteny, urządzenia Internetu rzeczy
(loT), oprogramowanie komputerowe, 11 akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia
i zamrażania, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne,
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, oświetlenie i reflektory
oświetleniowe, palniki, bojlery i podgrzewacze, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, sprzęt do gotowania,
podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów,
urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, urządzenia do suszenia, urządzenia, aparatura, obudowy urządzeń i instalacje do ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji i klimatyzacji
zawarte w tej klasie, urządzenia chłodnicze: agregaty skraplające,
agregaty wody lodowej, chłodnice powietrza, komory chłodnicze
i mroźnicze, kurtyny powietrzne, wymienniki ciepła, nawilżacze, automatyka chłodnicza, systemy klimatyzacji, meble chłodnicze, drzwi
chłodnicze, osuszacze powietrza: adsorpcyjne i kondensacyjne,
urządzenia do ogrzewania, podgrzewacze wody i powietrza, filtry
jako części instalacji: domowych i przemysłowych, grzejniki, grzejniki elektryczne, parowniki, pompy ciepła, wentylatory, wężownice
jako części instalacji grzewczych i chłodniczych, urządzenia pozyskiwania energii z otoczenia, rekuperatory, radiatory, rury cieplne (heat
pipes), 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi w zakresie montażu,
konserwacji, remontów i napraw urządzeń i instalacji chłodniczych,
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji elektrycznych, instalacji sieci komputerowych i komunikacyjnych, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe
i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii
informacyjnych, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie
badań naukowych i technicznych, usługi projektowo-konstrukcyjne
i doradztwo w zakresie systemów ogrzewania, wentylacji i ochrony
środowiska, ekspertyzy inżynieryjne, doradztwo w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych, projektowanie
i kosztorysowanie instalacji, projektowanie urządzeń elektronicznych i optycznych, usługi w zakresie informatyki, usługi kontroli jakości i testowania urządzeń i oprogramowania, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania z zakresu wspierania
rozwiązań domu inteligentnego, Internetu rzeczy, sieci czujników,
usługi implementacji algorytmów w zakresie sztucznej inteligencji,
Internetu rzeczy, sieci czujników, bezprzewodowego przesyłania danych, analizy i przetwarzania danych, sterowania i kontroli urządzeń
elektronicznych, sterowników, programatorów, firmware’u, middleware i instalatorów oprogramowania.

(111) 337429
(220) 2020 06 26
(210) 515243
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) WINNER STAR HOLDINGS LIMITED, Hong Kong (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J&T EXPRESS
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 24.17.25
(510), (511) 39 fracht, transport, pośrednictwo frachtowe, pakowanie
towarów, transport morski, usługi transportu samochodami silnikowymi, transport powietrzny, wynajem samochodów, składowanie
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towarów, magazynowanie towarów, dostarczanie paczek, usługi
kurierskie dotyczące wiadomości lub towarów, usługi transportu
na wycieczki ze zwiedzaniem.

(111) 337430
(220) 2020 06 26
(210) 515250
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) PepsiCo, Inc., Purchase (US)
(540) (znak słowny)
(540) LAY’S NATURAL
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, przekąski
na bazie ziemniaków.
(111) 337431
(220) 2020 06 26
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) TOMASZEWSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Forum Polskiej gospodarki
(540)

(210) 515251

(591) czarny, szary
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, gazety, czasopisma, magazyny, komiksy, albumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, mapy, karty muzyczne, wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, katalogi, nalepki, naklejki, artykuły piśmiennicze, kalendarze, 35 usługi
w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej
oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, doradztwo w zakresie reklamy,
obejmujące: ocenę skuteczności dotychczasowej formy reklamy oraz
kierunki zwiększenia skuteczności reklamy, optymalizację skuteczności w odniesieniu do poniesionych nakładów na reklamę, sporządzanie ekspertyz oraz opinii w sprawie strategii reklamy, z uwzględnieniem przewidywanych kierunków rozwoju branży reklamowej,
wynajem czasu antenowego, tworzenie, wydawanie i dystrybucja
materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak koszulki, kubki, usługi w zakresie badania
rynku, badania opinii publicznej, badań marketingowych, organizowanie i obsługa-handlowych lub reklamowych-pokazów mody,
wystaw, giełd i targów, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz
imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym, z zastosowaniem
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników
informacji, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, a w tym w branży radiowo-telewizyjnej
w dziedzinie programów, promocji, sprzedaży i technologii: zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w małych sklepach następujących
branż: ogólnospożywcza, tytoniowa, alkoholowa, papiernicza, zabawkarska, elektroniczna, artykuły gospodarstwa domowego, jubilerska, odzieżowa, w tym również obuwie i nakrycia głowy, oraz
w księgarni, w aptece, w sklepie z upominkami oraz z różnorodnymi
gadżetami, tj. w tzw. sklepie „śmieszne rzeczy”, w sexshopie, w salonie mody, w dużym sklepie wielobranżowym lub w supermarkecie
i hipermarkecie, jak również za pośrednictwem systemu tele-zakupów oraz środków komunikacji elektronicznej, przez strony internetowe, zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert towarów i usług
z branży gastronomicznej, turystycznej, edukacyjnej, z zakresu zdrowia i urody, z branży sportowej, z zakresu rozrywki, kultury, z branży motoryzacyjnej, z zakresu mody. pozwalające potencjalnemu
odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te usługi
na stronie internetowej, usługi rachunkowo-księgowe, prenumerata
gazet dla osób trzecich, 38 usługi agencji informacyjnych i agencji
prasowych, rozpowszechnianie programów i audycji radiowych,
udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, usługi dostawców usług internetowych polegające
na umożliwianiu dostępu do globalnej sieci komputerowej dla użytkowników (ISP), przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji zapisanej
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na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video, przesyłanie informacji
SMS-em, przesyłanie informacji, z zastosowaniem urządzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji, jak telefony III generacji, laptopy, pagery, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 41 montaż programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów i nagrań
wideo, produkcja reklam radiowych i telewizyjnych, wydawanie nagrań dźwiękowych, organizowanie i realizacja spektakli, widowisk,
organizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych,
organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, usługi związane z nauczaniem, rozrywkami i rekreacją,
prowadzenie klubów i kółek zainteresowań, organizowanie i prowadzenie obozów sportowych i wakacyjnych, organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie baów, organizowanie i prowadzenie:
kongresów i konferencji, zjazdów, seminariów i sympozjów, szkoleń, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi
reporterskie, publikowanie tekstów innych n teksty reklamowe, organizowanie loterii, usługi związane z grami losowymi i zakładami
wzajemnymi, usługi reporterskie, 42 tworzenie programów komputerowych, usługi komputerowe w zakresie zarządzania sieciami
komputerowymi, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych
lub baz danych, usługi portalu internetowego, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich,
udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie komputerowych
baz danych, projektowanie materiałów promocyjno-reklamowych,
także katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak koszulki, kubki, 45
usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 337432
(220) 2020 06 26
(210) 515253
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) BRAJCZEWSKA ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COTTONKI
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.01.02, 26.01.06
(510), (511) 25 odzież gotowa, odzież niemowlęca.
(111) 337433
(220) 2020 06 26
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) TAT AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LE$$ RI$K Less risk CAAT
(540)

(210) 515255

(591) granatowy, jasnozielony
(531) 03.01.06, 27.05.01, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie biurowe, oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie
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do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do inteligentnych umów, oprogramowanie do integracji sztucznej inteligencji
i uczenia maszynowego w dziedzinie dużych zbiorów danych, oprogramowanie do integracji segmentów kontroli, oprogramowanie
do inteligentnego rozpoznawania znaków [ICR], oprogramowanie
do inteligentnej produkcji, oprogramowanie do intranetu, oprogramowanie do inwentaryzacji, oprogramowanie do interaktywnej
rozrywki, oprogramowanie do inżynierii produktu, oprogramowanie do komputerów osobistych przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych,
oprogramowanie do komputerowo wspomaganego konstruowania
[CAE], oprogramowanie do konserwacji prewencyjnej, oprogramowanie do kontroli treści, oprogramowanie do mediów i publikowania, oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji
w świecie fizycznym, oprogramowanie do optymalizacji, oprogramowanie do planowania, oprogramowanie do planowania zasobów
przedsiębiorstwa [ERP], oprogramowanie do płatności elektronicznych, oprogramowanie do pobrania do obsługi wiadomości błyskawicznych, oprogramowanie do pobrania do obsługi wiadomości
elektronicznych, oprogramowanie do poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, oprogramowanie do poczty elektronicznej,
oprogramowanie do pracy zespołowej, oprogramowanie do prezentacji, oprogramowanie do produkcji wspomaganej komputerowo,
oprogramowanie do prognoz rynkowych, oprogramowanie do przekierowywania wiadomości, oprogramowanie do przeprowadzania
walnych zgromadzeń, oprogramowanie do przesyłania wiadomości
on-line, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramowanie
do przetwarzania danych do przetwarzania tekstu, oprogramowanie do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatkowych, oprogramowanie
do publikowania, oprogramowanie do raportowania, oprogramowanie do rozwoju produktów, oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej do edukacji, oprogramowanie do ściągania długów,
oprogramowanie do serwera plików, oprogramowanie do serwera pocztowego, oprogramowanie do serwera komunikacyjnego,
oprogramowanie do serwera pośredniczącego, oprogramowanie
do serwera proxy, oprogramowanie do serwerów baz danych, oprogramowanie do smartfonów, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do sterowania drukarkami komputerowymi, oprogramowanie do sterowania maszynami, oprogramowanie
do synchronizacji baz danych, oprogramowanie do synchronizacji
plików, oprogramowanie do systemów rezerwacji, oprogramowanie
do technologii biznesowych, oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie do tworzenia sieci komputerowej, oprogramowanie do uczenia maszynowego dla sektora finansów, oprogramowanie do udostępniania
plików, oprogramowanie do wideokonferencji, oprogramowanie
do wsparcia systemu, oprogramowanie do wykonywania płatności,
oprogramowanie do zabezpieczania poczty elektronicznej, oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urządzeń, oprogramowanie
do zarządzania dokumentami, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie
do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie do zarządzania
przedsiębiorstwem, oprogramowanie do zarządzania danymi, oprogramowanie do zarządzania treścią, oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie do zarządzania
na miejscu, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz
do baz danych, oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy, oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, oprogramowanie
do zarządzania dużymi zbiorami danych, oprogramowanie do zarządzania ryzykiem operacyjnym, oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu, oprogramowanie do zarządzania personelem,
oprogramowanie do zarządzania zawartością serwisów internetowych [WCM], oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie do zunifikowanej komunikacji, oprogramowanie edukacyjne,
oprogramowanie firmowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie interaktywne, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie
kompilujące, oprogramowanie komputerowe do analizy informacji
rynkowych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe do komuni-
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kacji z użytkownikami komputerów przenośnych, oprogramowanie
komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie komputerowe do skanowania obrazów i dokumentów, oprogramowanie komputerowe do opracowywania dynamicznych witryn internetowych,
oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przedstawiania
danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych
informacji finansowych, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji między różnymi systemami operacyjnymi
sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do komunikacji między komputerami w ramach sieci lokalnej, oprogramowanie
komputerowe do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie
komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe do kontroli czasu, oprogramowanie komputerowe
do wytwarzania modeli finansowych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego
monitorowania i analizy, 35 audyt działalności gospodarczej, audyt
finansowy, audyt przedsiębiorstw, audyt skomputeryzowany, audyt
sprawozdań finansowych, audyt stawek za media dla osób trzecich,
doradztwo związane z audytem, rachunkowość, księgowość i audyt,
41 usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu, edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja zawodowa, usługi edukacji biznesowej, usługi
dotyczące edukacji technologicznej, usługi edukacji dla dorosłych,
usługi doradcze w zakresie edukacji dotyczące księgowości, usługi
doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu,
organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów dotyczących
edukacji, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizacja
sympozjów dotyczących edukacji, edukacja w dziedzinie informatyki, 42 audyt jakości, 45 audyty zgodności z prawem, audyty zgodności z przepisami.

(111) 337434
(220) 2020 06 26
(210) 515256
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) TAT AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAT AUDIT Sp. z o.o. Provide audit with less risk
(540)

(591) granatowy, jasnozielony, biały
(531) 02.09.04, 15.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe oprogramowanie użytkowe,
oprogramowanie, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie
biznesowe, oprogramowanie dla księgowości, oprogramowanie dla
przedsiębiorstw, oprogramowanie dla serwerów internetowych,
oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych,
oprogramowanie do automatyzacji dokumentów, oprogramowanie
do edytowania, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, oprogramowanie do inżynierii produktu, oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym,
oprogramowanie do obsługi wiadomości błyskawicznych, oprogramowanie do optymalizacji, oprogramowanie do planowania,
oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP],
oprogramowanie do płatności elektronicznych, oprogramowanie
do pobrania, oprogramowanie do pobrania do obsługi wiadomości błyskawicznych, oprogramowanie do pobrania do obsługi
wiadomości elektronicznych, oprogramowanie do poczty elektronicznej, oprogramowanie do poczty elektronicznej i przesyłania
wiadomości, oprogramowanie do przekierowywania wiadomości,
oprogramowanie do przeprowadzania walnych zgromadzeń, opro-
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gramowanie do przesyłania wiadomości on-line, oprogramowanie
do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem
sieci komputerowej, oprogramowanie do przetwarzania transakcji
biznesowych, oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatkowych, oprogramowanie do raportowania, oprogramowanie
do serwera komunikacyjnego, oprogramowanie do sterowania
procesami, oprogramowanie do synchronizacji baz danych, oprogramowanie do synchronizacji plików, oprogramowanie do systemu zarządzania przepływem pracy, oprogramowanie do sztucznej
inteligencji do analizy, oprogramowanie do sztucznej inteligencji
do monitoringu, oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie do telefonów
komórkowych, oprogramowanie do tworzenia aplikacji, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie do uzyskiwania
dostępu do treści, oprogramowanie do zabezpieczania poczty elektronicznej, oprogramowanie do zarządzania dokumentami, oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie
do zarządzania siecią, oprogramowanie do zarządzania organizacją
pracy, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do zarządzania danymi, oprogramowanie do zarządzania treścią, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami
oraz do baz danych, oprogramowanie do zarządzania budynkami,
oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy, oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, oprogramowanie do zarządzania
ryzykiem operacyjnym, oprogramowanie do zarządzania personelem, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do zunifikowanej komunikacji, oprogramowanie interaktywne, oprogramowanie
interfejsów, oprogramowanie komputerowe do analizy informacji
rynkowych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe do komunikacji
z użytkownikami komputerów przenośnych, oprogramowanie komputerowe do skanowania obrazów i dokumentów, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające dostęp do katalogów informacji, które
można pobrać ze światowej sieci komputerowej, oprogramowanie
komputerowe do tabelarycznego przedstawiania danych, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego, oprogramowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputerowe
dotyczące archiwalnych informacji finansowych, oprogramowanie
komputerowe do komunikacji między komputerami w ramach sieci
lokalnej, oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, oprogramowanie komputerowe do przesyłania
danych, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu,
oprogramowanie komputerowe do kontroli czasu, oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w celu kontroli dostępu
do komputera, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz
do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji
i usługi wideotelefoniczne, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do oceny wymagań dotyczących zasobów,
oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści,
oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania
maszynami i sprzętem biurowym, oprogramowanie komputerowe
do wyświetlania mediów cyfrowych, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie konferencyjne, oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji, oprogramowanie wspomagające,
oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem
maszynowym, pakiety biurowe [oprogramowanie], 35 audyt sprawozdań finansowych, audyt skomputeryzowany, audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, audyt działalności gospodarczej, audyt
stawek za media dla osób trzecich, doradztwo związane z audytem,
rachunkowość, księgowość i audyt, 41 usługi doradcze w zakresie
edukacji dotyczące księgowości, usługi edukacji biznesowej, usługi
edukacji dla dorosłych, usługi dotyczące edukacji technologicznej,
usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi informacyjne dotyczące edukacji, 42 audyt jakości,
tworzenie i utrzymywanie oprogramowania do blogów, tworzenie,
konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie
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oprogramowania komputera, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja
oprogramowania komputerowego, 45 audyty zgodności z prawem,
audyty zgodności z przepisami.

(111) 337435
(220) 2020 06 26
(210) 515259
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) PACULA-STAŚ MARCELINA INFO-FARM, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATUR PLANET
(540)

(531) 05.03.13, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 3 aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki
eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku
osobistego, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych,
olejki zapachowe, preparaty aromaterapeutyczne, roślinne olejki eteryczne, woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
środki toaletowe, preparaty toaletowe, aerozole czyszczące, naturalne
olejki do celów oczyszczających, mydła do użytku domowego, płyny
do mycia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne niż do celów
medycznych, bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki
kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki
do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty
toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, maści do celów kosmetycznych, nielecznicze balsamy, nielecznicze mleczka, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze
preparaty toaletowe, nielecznicze produkty toaletowe, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne
do twarzy, wata kosmetyczna, zestawy kosmetyków, żele do masażu,
inne niż do celów medycznych, wody mineralne w sprayu do celów
kosmetycznych, aerozole do gardła [nielecznicze], dentystyczne płyny
do płukania ust pozbawione substancji medycznych, kremy wybielające do zębów, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze płukanki stomatologiczne, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze środki
do mycia zębów, odświeżacze oddechu, odświeżacze oddechu,
nie do celów medycznych, pasta do zębów, płyny do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej, preparaty do czyszczenia zębów,
preparaty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kremy do mycia,
kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne,
kremy kojące do użytku kosmetycznego, maseczki do twarzy i ciała,
masła do twarzy, masła do twarzy i ciała, mleczko kosmetyczne, antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspiranty w aerozolach, dezodoranty, dezodoranty do stóp, dezodoranty do użytku osobistego,
dezodoranty przeciwpotne, mydło dezodoryzujące, nielecznicze antyperspiranty, preparaty do ciała w sprayu, preparaty przeciwpotne,
kremy pod prysznic, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła toaletowe, mydła w płynie, mydło pielęgnacyjne, opakowania uzupełniające do dozowników żelu
pod prysznic, preparaty do mycia rąk, produkty z mydła, środek do mycia rąk, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, szampony
do ciała, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, żele
do użytku kosmetycznego, żele pod prysznic, balsam do ciała, balsamy do rąk, balsamy do opalania, balsamy do ust, balsamy po opalaniu,
emulsje do ciała, esencje do pielęgnacji skóry, krem do rak, krem
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do twarzy, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do ciała, kremy do aromaterapii,
kremy do demakijażu, kremy do oczyszczania skóry, kremy na dzień,
kremy na noc, kremy nawilżające, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki do twarzy,
maski do twarzy, maski kosmetyczne, masło do ciała, mleczka do ciała,
mleczko po goleniu, mleczko po opalaniu, nawilżacze do skóry, nielecznicze kremy do ciała, odświeżacze do skóry, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry,
odżywki do paznokci, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki
do opalania, olejki do ciała w sprayu, olejki kosmetyczne do naskórka,
olejki oczyszczające, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, peelingi złuszczające do ciała,
pianka do czyszczenia, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny oczyszczające, preparaty do opalania, preparaty do zmywania twarzy, przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, pudry do stóp [nielecznicze], serum
do twarzy do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, środki do oczyszczania skóry twarzy, środki nawilżające [kosmetyki], środki oczyszczające skórę, toniki do skóry, toniki do skóry nielecznicze, wazelina
kosmetyczna, zapachowe kremy do ciała, żel do paznokci, żele
do opalania, żele do twarzy, żele nawilżające [kosmetyki], żele
oczyszczające, zmywacze do paznokci, balsam do włosów, balsam
odżywczy, farby do włosów, kosmetyki do włosów, kremy odżywcze,
lakier do włosów, maskara do włosów, odżywki do włosów, olejek
do włosów, pianka do włosów, płyny do włosów, preparaty do barwienia włosów, preparaty do kręcenia włosów, szampon do włosów,
szampony, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe,
szampony z odżywką do włosów, tonik do włosów, 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do płukania
ust, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych,
płyny do płukania ust, płyny do płukania ust do użytku medycznego,
płyny lecznicze do płukania ust, preparaty farmaceutyczne do celów
stomatologicznych, preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, spraye do jamy ustnej
do użytku medycznego, mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny
osobistej, higieniczne środki nawilżające, lecznicze suche szampony,
preparaty chemiczne do celów sanitarnych, preparaty higieniczne
do sterylizacji, produkty higieniczne do celów medycznych, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki do celów
medycznych, chusteczki odkażające, leczniczy środek do mycia rąk,
maści antyseptyczne, nasączone chusteczki lecznicze, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk,
środki bakteriobójcze, spraye antybakteryjne, środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, substancje sterylizujące, dietetyczna żywność do celów medycznych, białkowe suplementy diety,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne preparaty żywnościowe
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, dodatki dietetyczne do użytku medycznego,
dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki witaminowe, dodatki
witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, ekstrakty
z kory do użytku nutraceutycznego, dodatki do żywności do celów
niemedycznych, herbata lecznicza, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, krople witaminowe, mieszane preparaty
witaminowe, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki do picia
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, mięta
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne
suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, mleczko pszczele do celów medycznych, musujące tabletki
witaminowe, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, napoje
z dodatkami dietetycznymi, nośniki uwalniające substancje czynne
w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne w formie
powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżyw-
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czych, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki
posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów medycznych,
preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty multiwitaminowe, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, preparaty pobudzające
apetyt, preparaty witaminowe, preparaty stosowane jako dodatki
do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe i mineralne,
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, probiotyki
(suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, przeciwutleniacze, przeciwutleniacze do użytku leczniczego, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniające suplementy,
skrobia do celów dietetycznych, sole wód mineralnych, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety w płynie, suplementy mineralne do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy witaminowe
w postaci plastrów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty
parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy
żywnościowe, tabletki witaminowe, tran, witaminy i preparaty witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, żelki witaminowe, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla diet medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych.

(111) 337436
(220) 2020 06 26
(210) 515232
(151) 2020 12 28
(441) 2020 08 31
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) MAXIGRA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki wielofunkcjonalne, kremy do ciała, żele do ciała,
kosmetyki nielecznicze, kosmetyki do użytku osobistego.
(111) 337437
(220) 2020 06 26
(210) 515260
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) BUJARSKA-CISZEK JOANNA, Łomianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) La Revolté
(510), (511) 21 porcelana, porcelana ozdobna, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana,
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie.
(111) 337438
(220) 2020 06 26
(210) 515261
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) PAWELEC-SAMBOR KAROLINA ONE & ONLY LUXURY
WEDDING AGENCY, Radomsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O ONE & ONLY luxury wedding agency
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 31 dekoracje kwiatowe [naturalne], dekoracje kwiatowe
[suszone], dekoracje kwiatowe [świeże], 41 doradztwo w zakresie pla-
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nowania przyjęć, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, imprezy taneczne, organizacja i prowadzenie balów, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja przyjęć, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie imprez muzycznych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych,
planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], planowanie przyjęć
[rozrywka], planowanie specjalnych imprez, organizowanie rozrywki
podczas uroczystości weselnych, 43 rezerwacja miejsc w pensjonatach,
informacja na temat hoteli, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich,
wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajem zastaw stołowych, wypożyczanie krzeseł i stołów, organizacja przyjęć weselnych [miejsca],
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje].

(111) 337439
(220) 2020 06 27
(210) 515264
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) GRUPA AUDYTORSKA CONSILIUM MARZĘCKA I PARTNERZYBIEGLI REWIDENCI, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Consilium GRUPA AUDYTORSKA
(540)

(111) 337440
(220) 2020 06 28
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) SOCHA PAWEŁ 1982, Pucice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZCI PAJOS
(540)

(591) czarny, niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13

(111) 337442
(220) 2020 06 26
(210) 515274
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) GARDIA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GARDIA BROKER
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń,
obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, usługi doradcze dotyczące
umów ubezpieczeniowych.
(210) 515275

(210) 515269

(591) biały, czarny, zielony
(531) 07.01.24, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja.
(111) 337441
(220) 2020 06 29
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) LUMEKKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUMEKKO TO BE AUTHENTIC
(540)

(510), (511) 42 usługi naukowe i technologiczne, doradztwo technologiczne, badania technologiczne, technologiczne badania projektowe, usługi analizy technologicznej, usługi projektowania technologicznego, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, testowanie produktów, testowanie bezpieczeństwa produktów, testowanie materiałów, kontrola jakości, usługi projektowania,
doradztwo projektowe.

(111) 337443
(220) 2020 06 26
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 31
(732) GARDIA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GARDIA BROKER GRUPA PGG
(540)

(591) szary, czarny, biały
(531) 26.13.25, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 audyt sprawozdań finansowych.
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(210) 515270

(591) szary, czarny, czerwony, biały
(531) 06.01.01, 03.07.01, 03.07.02, 03.07.19, 24.01.09, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń,
obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, usługi doradcze dotyczące
umów ubezpieczeniowych.
(111) 337444
(220) 2020 06 26
(210) 515276
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) ÇURUKOVIÇ SENAD SAPKO-AS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sapko Kebab
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa,
baranina w plastrach, 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi mobilnych restauracji, usługi ogródków piwnych, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje
się na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi
w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos,
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, bary, bary
przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi (snack-bar), dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, imprezy firmowe (zapewnienie jedzenia i napojów), oferowanie żywności
i napojów w bistrach, przygotowanie posiłków i napojów, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć
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weselnych, organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, restauracje
oferujące dania na wynos.

(111) 337445
(220) 2020 06 28
(210) 515293
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) GRABOWSKI PIOTR PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE GRAS, Korzybie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) paczkaport
(510), (511) 6 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich pojedynczy, przypisany do indywidualnego odbiorcy pojemnik metalowy, skrzynka metalowa, metalowa skrzynia, metalowa szafka,
szafa z metalu w szczególności do składowania, przechowywania
przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego,
metalowe skrzynki pocztowe, metalowe konstrukcje przenośne,
skrytki sejfowe, metalowe tabliczki na metalowe skrzynki, szafki,
szafy, pojemniki, 7 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich
pojedynczy automat lub urządzenie i jego części do przyjmowania,
składowania i wydawania przesyłek i paczek dla odbiorcy indywidualnego, 9 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich elektroniczny pojedynczy automat lub urządzenie i jego części do przyjmowania, składowania i wydawania przesyłek i paczek dla odbiorcy
indywidualnego, oprogramowanie komputerowe zabezpieczające
przed niepowołanym dostępem do pojedynczego automatu lub
urządzenia do przyjmowania, składowania i wydawania przesyłek
i paczek, oprogramowanie komputerowe (nagrane) do śledzenia
i lokalizowania przesyłek i paczek, 20 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich pojedynczy pojemnik, szafa, szafka, skrzynka,
niemetalowe i niemurowane, w szczególności do składowania,
przechowywania i wydawania przesyłek i paczek do odbioru przez
odbiorcę indywidualnego, zabezpieczony przed dostępem osób
trzecich pojedynczy pojemnik, skrzynka, szafa, szafka murowane,
w szczególności do składowania, przechowywania i wydawania
przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego,
skrytki pocztowe, nie z metalu, skrzynki pocztowe, nie z metalu,
37 instalacja i naprawa zabezpieczonych przed dostępem osób
trzecich pojedynczych pojemników, skrzynek, szaf, szafek, z metalu, niemetalowych, murowanych, w szczególności do składowania, przechowywania i wydawania przesyłek i paczek do odbioru
przez odbiorcę indywidualnego, 39 udostępnianie pojedynczych
pojemników, skrzynek, szaf, szafek do odbierania i przechowywania przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, udzielania informacji związanych z dostarczeniem przesyłek
i paczek, odbieranie, transport i dostawa paczek i przesyłek, w tym
doręczanie (dostawy) towarów przy sprzedaży wysyłkowej, usługi
śledzenia i lokalizowania przesyłek i paczek, usługi przechowywania paczek, usługi kurierskie.
(111) 337446
(220) 2020 06 28
(210) 515294
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) GRABOWSKI PIOTR PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE GRAS, Korzybie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) paczkiport
(510), (511) 6 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich pojedynczy, przypisany do indywidualnego odbiorcy pojemnik metalowy, skrzynka metalowa, metalowa skrzynia, metalowa szafka,
szafa z metalu w szczególności do składowania, przechowywania
przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego,
metalowe skrzynki pocztowe, metalowe konstrukcje przenośne,
skrytki sejfowe, metalowe tabliczki na metalowe skrzynki, szafki,
szafy, pojemniki, 7 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich
pojedynczy automat lub urządzenie i jego części do przyjmowania,
składowania i wydawania przesyłek i paczek dla odbiorcy indywidualnego, 9 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich elektroniczny pojedynczy automat lub urządzenie i jego części do przyjmowania, składowania i wydawania przesyłek i paczek dla odbiorcy
indywidualnego, oprogramowanie komputerowe zabezpieczające
przed niepowołanym dostępem do pojedynczego automatu lub
urządzenia do przyjmowania, składowania i wydawania przesyłek
i paczek, oprogramowanie komputerowe (nagrane) do śledzenia
i lokalizowania przesyłek i paczek, 20 zabezpieczony przed dostę-
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pem osób trzecich pojedynczy pojemnik, szafa, szafka, skrzynka,
niemetalowe i niemurowane, w szczególności do składowania,
przechowywania i wydawania przesyłek i paczek do odbioru przez
odbiorcę indywidualnego, zabezpieczony przed dostępem osób
trzecich pojedynczy pojemnik, skrzynka, szafa, szafka murowane,
w szczególności do składowania, przechowywania i wydawania
przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego,
skrytki pocztowe, nie z metalu, skrzynki pocztowe, nie z metalu,
37 instalacja i naprawa zabezpieczonych przed dostępem osób
trzecich pojedynczych pojemników, skrzynek, szaf, szafek, z metalu, niemetalowych, murowanych, w szczególności do składowania, przechowywania i wydawania przesyłek i paczek do odbioru
przez odbiorcę indywidualnego, 39 udostępnianie pojedynczych
pojemników, skrzynek, szaf, szafek do odbierania i przechowywania przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, udzielania informacji związanych z dostarczeniem przesyłek
i paczek, odbieranie, transport i dostawa paczek i przesyłek, w tym
doręczanie (dostawy) towarów przy sprzedaży wysyłkowej, usługi
śledzenia i lokalizowania przesyłek i paczek, usługi przechowywania paczek, usługi kurierskie.

(111) 337447
(220) 2020 06 28
(210) 515297
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 17
(732) GRABOWSKI PIOTR PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE GRAS, Korzybie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) paczkoport
(510), (511) 6 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich pojedynczy, przypisany do indywidualnego odbiorcy pojemnik metalowy, skrzynka metalowa, metalowa skrzynia, metalowa szafka,
szafa z metalu w szczególności do składowania, przechowywania
przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego,
metalowe skrzynki pocztowe, metalowe konstrukcje przenośne,
skrytki sejfowe, metalowe tabliczki na metalowe skrzynki, szafki,
szafy, pojemniki, 7 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich
pojedynczy automat lub urządzenie i jego części do przyjmowania,
składowania i wydawania przesyłek i paczek dla odbiorcy indywidualnego, 9 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich elektroniczny pojedynczy automat lub urządzenie i jego części do przyjmowania, składowania i wydawania przesyłek i paczek dla odbiorcy
indywidualnego, oprogramowanie komputerowe zabezpieczające
przed niepowołanym dostępem do pojedynczego automatu lub
urządzenia do przyjmowania, składowania i wydawania przesyłek
i paczek, oprogramowanie komputerowe (nagrane) do śledzenia
i lokalizowania przesyłek i paczek, 20 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich pojedynczy pojemnik, szafa, szafka, skrzynka,
niemetalowe i niemurowane, w szczególności do składowania,
przechowywania i wydawania przesyłek i paczek do odbioru przez
odbiorcę indywidualnego, zabezpieczony przed dostępem osób
trzecich pojedynczy pojemnik, skrzynka, szafa, szafka murowane,
w szczególności do składowania, przechowywania i wydawania
przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego,
skrytki pocztowe, nie z metalu, skrzynki pocztowe, nie z metalu,
37 instalacja i naprawa zabezpieczonych przed dostępem osób
trzecich pojedynczych pojemników, skrzynek, szaf, szafek, z metalu, niemetalowych, murowanych, w szczególności do składowania, przechowywania i wydawania przesyłek i paczek do odbioru
przez odbiorcę indywidualnego, 39 udostępnianie pojedynczych
pojemników, skrzynek, szaf, szafek do odbierania i przechowywania przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, udzielania informacji związanych z dostarczeniem przesyłek
i paczek, odbieranie, transport i dostawa paczek i przesyłek, w tym
doręczanie (dostawy) towarów przy sprzedaży wysyłkowej, usługi
śledzenia i lokalizowania przesyłek i paczek, usługi przechowywania paczek, usługi kurierskie.
(111) 337448
(220) 2020 06 29
(210) 515299
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) DOMŻALSKI ŁUKASZ, KUBIAK JAKUB LKDK SPÓŁKA
CYWILNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pączek & DONUT
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(540)

(531) 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, pączki, donuty, gofry,
czekolada i desery.
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nieruchomościami, sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomościami, 37 usługi budowlane, remontowe, instalacyjne, wykończeniowe, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 43 bary szybkiej
obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie oraz wynajmowanie sal na posiedzenia.

(111) 337451
(220) 2020 06 29
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) NAWROT JACQUELINE, Mechelinki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNICA NAWROT MECHELINKI
(540)

(210) 515311

(111) 337449
(220) 2020 06 29
(210) 515307
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GULIWER ESTKOWSKI,
SAWICKI SPÓŁKA JAWNA, Nasielsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARTOFLISKO
(540)
(591) czarny, ciemnozłoty
(531) 02.01.13, 02.01.16, 02.01.23, 15.03.01, 15.03.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 produkcja win na rzecz osób trzecich, przetwarzanie
żywności i napojów, 43 pensjonaty, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, restauracje, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach.

(531) 05.09.03, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 29 kiszka ziemniaczana, pasztety na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie ziemniaków, 43 usługi restauracji.
(111) 337450
(220) 2020 06 29
(210) 515309
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 10
(732) PROJEKT 144-GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRAIN PARK
(540)

(591) jasnozielony, ciemnoniebieski
(531) 01.13.01, 02.09.25, 26.07.25, 26.15.15, 26.15.25, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia, 25
ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy, 35
reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą,
36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych,
mieszkaniowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie

(111) 337452
(220) 2020 06 29
(210) 515312
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 10
(732) HOTEL KLIMCZOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczyrk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HOTEL KLIMCZOK
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, organizowanie
warsztatów, organizowanie seminariów, organizowanie gal, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych,
organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie imprez w celach
rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie koncertów, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej,
udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usługi dziecięcych placów zabaw, usługi rozrywkowe dla dzieci, organizacja przyjęć, organizowanie balów, organizowanie sympozjów edukacyjnych,
organizowanie wykładów, organizacja szkoleń, organizowanie zjazdów w celach biznesowych, usługi siłowni, usługi klubów [dyskotek],
usługi rozrywkowe, prowadzenie basenów kąpielowych, udostępnianie basenów kąpielowych, usługi świadczone przez baseny i kompleksy ze zjeżdżalniami wodnymi, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
usługi związane z dyskotekami, 43 hotelowe usługi kateringowe, informacja hotelowa, usługi hotelowe, usługi restauracji hotelowych,
rezerwacja zakwaterowania w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach,
udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych,
usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu,
udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, organizowanie posiłków w hotelach, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie obiektów i sprzętu
na targi i wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje,
wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety
i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie pomieszczeń
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na spotkania, usługi barów i restauracji, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, organizowanie zakwaterowania w hotelach, usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, 44 manicure, usługi spa, usługi spa medycznych, usługi saun:
masaż, usługi solariów.

(111) 337453
(220) 2020 06 29
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) PUTOWSKI MARCIN PUHP SEVEN, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KING
(540)

(210) 515317

(591) złoty, jasnozłoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.07
(510), (511) 1 kleje do użytku w przemyśle budowlanym, kleje konstrukcyjne do użytku w budownictwie, kleje przemysłowe do użytku
w budownictwie.
(111) 337454
(220) 2020 06 29
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) WEGNER MAGDALENA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wyspa Zmian
(540)

(210) 515323

(591) zielony, żółty, biały
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 41 szkolenia dla dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkolenia nauczycieli, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach
szkoleniowych, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching],
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi mentoringu biznesowego, mentoring akademicki
na rzecz dzieci w wieku szkolnym, zajęcia zorganizowane, dla dzieci
[rozrywka/edukacja].
(111) 337455
(220) 2020 06 29
(210) 515331
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 24
(732) SEREK RAFAŁ AUTOSTAR POLAND, Starachowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEEKEND TAXI
(540)

(591) niebieski, zielony, różowy, fioletowy, żółty, biały
(531) 11.03.01, 11.03.06, 24.17.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
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(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, transport
podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksówkowego,
transport taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, transport, transport lądowy, transport drogowy, transport
pasażerski, transport lądowy osób, transport osób drogą lądową,
usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, transport drogowy podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport lądowy
podróżnych, transport pasażerów mikrobusem, pasażerski transport samochodowy, transport bagażu pasażerów, transport bagażu
podróżnego, usługi transportowe, usługi transportu mikrobusami,
usługi transportu pojazdami, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu osób, organizacja transportu osobowego na rzecz
osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizacja transportu
osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, czarterowanie transportu, organizowanie transportu, logistyka transportu,
rezerwowanie transportu, wynajmowanie transportu drogowego,
organizowanie transportu pasażerskiego, wypożyczanie środków
transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych, udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego, usługi rezerwacji
w zakresie transportu, usługi konsultacyjne związane z transportem,
skomputeryzowane planowanie związane z transportem, rezerwacja
miejsc na transport pojazdami silnikowymi, usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
udostępnianie danych związanych z transportem pasażerów, usługi
informacyjne związane z metodami transportu, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu podróżnych.

(111) 337456
(220) 2020 06 29
(210) 515337
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) NOWAK MACIEJ MTM, Koziegłowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAKA GOFRAKA MTM
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, gotowane wyroby cukiernicze,
gofry, gofry czekoladowe, gofry z polewą czekoladową, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby cukiernicze z mąki, gotowe desery [wyroby cukiernicze],
dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, 43 zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje dla turystów, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji
dotyczących restauracji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi
w zakresie gotowania posiłków, kawiarnia.
(111) 337457
(220) 2020 06 26
(210) 515339
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) BLICHARZ MATEUSZ MABU TRADE, Olbrachcice Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNKY WITCH
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 02.03.23, 02.03.30, 26.04.04, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 3 detergenty do samochodów, płyny do czyszczenia, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, preparaty czyszczące do samochodów,
środki do nadawania połysku samochodom, środki do polerowania
opon pojazdów, szampony do mycia samochodów, szampony do pojazdów, wosk do karoserii samochodów ze szczeliwem do farb, wosk
karnauba do samochodów, wosk samochodowy, woski samochodowe, preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, środki
czyszczące, środki czyszczące do szkła, środki do czyszczenia chromu, środki do czyszczenia pojazdów, środki do czyszczenia tapicerki,
środki czyszczące do usuwania plam, żrące środki czyszczące, detergenty w piance, preparaty czyszczące w postaci pianek, gotowy wosk
do polerowania, środki do polerowania, wosk do polerowania, preparaty do odnawiania i polerowania, preparaty do polerowania, środek
do polerowania chromu, środki do polerowania, środki do polerowania metali, środki do polerowania samochodów, środki do polerowania w aerozolu, wosk do polerowania, preparaty ścierne do użytku
w pielęgnacji samochodów, preparaty myjące do pojazdów, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia i pielęgnacji samochodów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia i pielęgnacji samochodów.

(111) 337458
(220) 2020 06 29
(210) 515341
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) POGODA DAWID, Długie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEVIZ Dawid Pogoda
(510), (511) 42 usługi doradztwa informatycznego, administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, analizy komputerowe, analizy systemów komputerowych,
badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności
systemów komputerowych, badania w dziedzinie komputerów, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, opracowywanie
sieci komputerowych, integracja systemów i sieci komputerowych,
eksploracja danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych,
opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów przechowywania danych, tworzenie platform komputerowych
na rzecz osób trzecich, usługi analityczne w zakresie komputerów,
usługi diagnostyki komputerowej, usługi inżynieryjne w zakresie
komputerów, usługi konfiguracji sieci komputerowych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie
projektowania i programowania komputerów, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, zdalne administrowanie serwerem, zarządzanie projektami w zakresie
technologii informacyjnych, usługi w zakresie sieci komputerowej,
programowanie komputerów, aktualizacja programów komputerowych, konserwacja programów komputerowych, modyfikowanie
programów komputerowych, instalowanie programów komputerowych, edycja programów komputerowych, pisanie programów
komputerowych, projektowanie programów komputerowych, usługi pisania programów komputerowych, opracowywanie programów
do komputerów, usługi aktualizacji programów komputerowych,
tworzenie oprogramowania komputera, utrzymanie oprogramowania komputerowego, testowanie oprogramowania komputerowego,
inżynieria oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego,
wynajem oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, poradnictwo informatyczne,
usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych.
(111) 337459
(220) 2020 06 30
(210) 515345
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) HEMP SILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HEMP SILA
(510), (511) 3 roślinne olejki eteryczne, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olej konopny do celów kosmetycznych, olej CBD do ce-
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lów kosmetycznych, kosmetyki i preparaty kosmetyczne zawierające
olej konopny, kosmetyki i preparaty kosmetyczne zawierające olej
CBD, 5 konopie indyjskie do celów medycznych, suplementy ziołowe, suplementy diety zawierające olej konopny, suplementy diety
zawierające olej CBD, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, olejki
lecznicze, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodatki
do żywności do celów niemedycznych zawierające olej konopny,
dodatki do żywności do celów niemedycznych zawierające olej CBD,
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, olej CBD z konopi
siewnych do celów leczniczych, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, 29 oleje roślinne do celów spożywczych, olej konopny
do celów spożywczych, 31 rośliny konopi, konopie, nieprzetworzone, konopie sypkie jako ściółka dla zwierząt, rośliny suszone, rośliny
konopi suszone, kwiaty suszone, suszone kwiaty konopi, nasiona
roślin, nasiona konopi, nieprzetworzone nasiona oleiste, 34 wkłady
zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, płyny
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory dla
palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, zioła do palenia, atomizery do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku
w e-papierosach, kartridże do papierosów elektronicznych, melasa
ziołowa [zamienniki tytoniu], naboje do kartridżów do papierosów
elektronicznych, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający olej CBD, środki aromatyzujące do tytoniu, inne
niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: roślinne olejki eteryczne, olejki naturalne
do celów kosmetycznych, olej konopny do celów kosmetycznych,
olej CBD do celów kosmetycznych, kosmetyki i preparaty kosmetyczne zawierające olej konopny, kosmetyki i preparaty kosmetyczne zawierające olej CBD, konopie indyjskie do celów medycznych,
suplementy ziołowe, suplementy diety zawierające olej konopny,
suplementy diety zawierające olej CBD, ekstrakty ziołowe do celów
medycznych, olejki lecznicze, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodatki do żywności do celów niemedycznych zawierające olej konopny, dodatki do żywności do celów niemedycznych
zawierające olej CBD, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, olej CBD do celów leczniczych, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, oleje roślinne do celów spożywczych, olej konopny
do celów spożywczych, rośliny konopi, konopie, nieprzetworzone,
konopie sypkie jako ściółka dla zwierząt, rośliny suszone, rośliny konopi suszone, kwiaty suszone, suszone kwiaty konopi, nasiona roślin,
nasiona konopi, nieprzetworzone nasiona oleiste, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania
wkładów do elektronicznych papierosów, płyny do elektronicznych
papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, waporyzatory
do bezdymnych papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne
oraz aromaty i płyny do nich, zioła do palenia, atomizery do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach,
kartridże do papierosów elektronicznych, melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych,
płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę
roślinną, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne,
środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych,
inne niż olejki eteryczne, urządzenia do podgrzewania substytutów
tytoniu w celu wdychania.

(111) 337460
(220) 2020 06 29
(210) 515347
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 17
(732) PROJEKT 140-GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FALCON OFFICE
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia, 25
ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy, 35
reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą,
36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych,
mieszkaniowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomościami, 37 usługi budowlane, remontowe, instalacyjne, wykończeniowe, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 43 bary szybkiej
obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie oraz wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 337461
(220) 2020 06 30
(151) 2020 11 27
(441) 2020 08 10
(732) PUCYŃSKI TOMASZ MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BROODNO
(510), (511) 25 odzież sportowa.

(210) 515351

(111) 337462
(220) 2020 06 30
(210) 515363
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) OMNIGENA MICHAŁ KOCHANOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Święcice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Omnigena
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 05.01.05, 26.01.15
(510), (511) 7 elektryczne pompy głębinowe, elektryczne pompy
ogrodowe, elektryczne pompy wodne, elektryczne pompy wodne
do basenów pływackich, instalacje pomp do cieczy, instalacje pompowe, membrany do pomp, odśrodkowe pompy wodne do celów
domowych, pionowe pompy turbinowe, pistolety do pomp do dystrybucji paliwa, pompy, pompy do cieczy, pompy do instalacji grzewczych, pompy do paliwa z licznikiem, pompy elektryczne, pompy
elektryczne do stawów, pompy głębinowe, pompy membranowe,
pompy membranowe do cieczy, pompy mułowe, pompy obiegowe,
pompy napowietrzające do zbiorników wodnych, pompy obrotowe, pompy śrubowe, pompy ssące, pompy tłoczące, pompy wodne,
pompy wodne do napowietrzania stawów, pompy wodne do użytku
w stawach ogrodowych, pompy wyporowe, pompy wysokociśnieniowe, samozasysające odśrodkowe pompy, silnikowe pompy wodne, urządzenia do zaopatrywania w wodę [pompy], wały do pomp,
wielofazowe pompy śrubowe, wirniki pomp, zawory do pomp, zawory sterujące do pomp, zespoły silnik-pompa, zespoły stacji pomp,
elektroniczne układy sterowania do silników, sterowniki hydrauliczne do silników, pompy odśrodkowe.

Nr 11/2021

(111) 337463
(220) 2020 05 21
(210) 513782
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) ROZTOCZE MIECZYSŁAW, MAREK I TOMASZ SZALUŚ SPÓŁKA
JAWNA, Tomaszów Lubelski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARANNIE WARZONE DOSKONAŁA RECEPTURA ROZTOCZE
Chmielowe NOWY LEPSZY SMAK
(540)

(591) zielony, biały, złoty, żółty, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.13, 26.01.03, 26.01.18, 06.03.13, 05.07.99, 05.03.13,
05.03.15
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezaIkoholowe.
(111) 337464
(220) 2020 05 21
(210) 513783
(151) 2020 12 04
(441) 2020 08 17
(732) ROZTOCZE MIECZYSŁAW, MAREK I TOMASZ SZALUŚ SPÓŁKA
JAWNA, Tomaszów Lubelski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARANNIE WARZONE DOSKONAŁA RECEPTURA ROZTOCZE
Pils NOWY LEPSZY SMAK
(540)

(591) zielony, niebieski, biały, srebrny, żółty
(531) 29.01.15, 06.19.05, 07.05.05, 05.11.15, 09.01.10, 24.03.07,
06.03.13
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezalkoholowe.
(111) 337465
(220) 2020 05 21
(210) 513785
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) ROZTOCZE MIECZYSŁAW, MAREK I TOMASZ SZALUŚ SPÓŁKA
JAWNA, Tomaszów Lubelski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZNAJ REZERWAT O KTÓRYM LEGENDA GŁOSI, ŻE DAWNIEJ
„JENO CZARCI TAM HASALI” STARANNIE WARZONE DOSKONAŁA
RECEPTURA ROZTOCZE Czartowe Jasne Pełne NOWY LEPSZY

Nr 11/2021
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SMAK
(540)

wystaw i konkursów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.

(591) zielony, złoty, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.13, 27.05.17, 05.07.02, 05.07.99, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezalkoholowe.
(111) 337466
(220) 2020 05 21
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) MIASTO KONIN, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIELKOPOLSKA DOLINA ENERGII
(540)
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(210) 513786

(591) czarny, granatowy, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.03.04, 26.13.25
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 nadruki, papier, karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, torby papierowe, drukowane foldery informacyjne, broszury, kalendarze, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych, notatniki [notesy], materiały piśmienne, publikacje drukowane, 35 wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie targów i wystaw, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, planowanie i prowadzenie targów
handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, dystrybucja materiałów promocyjnych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, usługi doradcze dotyczące
reklamy, promocji i marketingu, usługi reklamy zewnętrznej, usługi
w zakresie reklamy cyfrowej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek], publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek
informacyjnych i próbek], administrowanie konkursami w celach reklamowych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem środków audiowizualnych, informacja o działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo dotyczące
organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
planowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, 41 edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu,
organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji,

(111) 337467
(220) 2020 06 10
(210) 514607
(151) 2020 12 28
(441) 2020 08 31
(732) HONEYCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kleerfast
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu,
materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, podłoża hodowlane, nawozy
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, 2
barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, powłoki, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, żywice naturalne w stanie surowym, naturalne surowe żywice, żywice naturalne.
(111) 337468
(220) 2020 06 10
(210) 514638
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 17
(732) HUBY MOBILNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) huby mobilności
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 37 ładowanie akumulatorów do pojazdów, ładowanie
silników pojazdów elektrycznych, 39 wypożyczanie i wynajem pojazdów, wypożyczanie i wynajem samochodów osobowych, wypożyczanie i wynajem samochodów dostawczych, wypożyczanie
i wynajem motocykli, wynajmowanie miejsc parkingowych, udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów, wypożyczanie pojazdów rekreacyjnych, wynajem i wypożyczanie rowerów, 41 wynajem i wypożyczanie hulajnóg, wynajem
i wypożyczanie hulajnóg elektrycznych.
(111) 337469
(220) 2020 06 14
(210) 514705
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE
ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) acrylmed
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do dezynfekcji wody, detergenty
o właściwościach dezynfekcyjnych stosowane w procesach produkcyjnych, dodatki chemiczne do środków owadobójczych, środki
chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym (inne niż
grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom), środki przeciwpieniące do koagulacji lakierów, substancje chemiczne do użytku w zapobieganiu
koagulacji albumin w mleku, substancje chemiczne do użytku w zapobieganiu koagulacji albumin we krwi, preparaty odkamieniające
do celów przemysłowych, nawozy, nawóz mocznikowy, torf (nawóz),
wodorosty (nawóz), nawóz naturalny, nawozy azotowe, syntetyczne
nawozy, fosforany (nawozy), nieorganiczne nawozy, płynne nawozy, nawozy złożone, nawozy organiczne, nawozy mieszane, nawozy
hydroponiczne, nawozy biologiczne, nawozy potasowe, nawozy mineralne, superfosfaty (nawozy), sole (nawozy), nawozy chemiczne,
mieszanki nawozów, środki do nawożenia ogrodu (nawozy), nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy i użyźnianie,
nawozy do gleby, cyjanamid wapniowy (nawóz), ziarno słodownicze
(nawóz), guano (nawóz ptasi), otręby ryżowe (nawóz), biologiczne
nawozy azotowe, kompost, obornik, preparaty do nawożenia, do-
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datki glebowe (nawożenie), nawóz w formie stałej, nawóz z krzemianu wapnia, organiczne pozostałości pofermentacyjne (nawóz),
nawozy bez zawartości chloru, nawozy zawierające związki azotu,
nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy do roślin doniczkowych, dodatki chemiczne do nawozów, preparaty do nawożenia
gleby, mulcz do wzbogacania gleby (nawóz), nawóz na bazie azotanu amonowego, nawóz na bazie chlorku amonowego, podwójny
lub potrójny superfosfat (nawóz), nawóz na bazie chlorku potasu,
nawóz na bazie siarczanu potasu, gips do stosowania jako nawóz,
nawóz na bazie siarczanu amonowego, kompost z przegniłych liści
(nawozy), mieszanki nawozów o spowolnionym uwalnianiu, materiały włókniste do użytku jako nawóz, nawozy sztuczne do użytku
w rolnictwie, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, preparaty do nawożenia pogłównego do trawników, ekstrakty
z wodorostów do użytku jako nawozy, nawozy uzyskane metodą
przetwarzania odpadów przez dżdżownice, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, mieszanki substancji
chemicznych i mikroorganizmów do nawożenia kompostu, substancje chelatowe do użytku jako nawozy do listowia roślin, bazy
nawozowe wykonane z wełny mineralnej do hodowli roślin, preparaty nawozowe wykonane z wełny mineralnej do hodowli roślin,
podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie ich gwałtownego wzrostu, mieszanki
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania
jako nawozy rolnicze, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, nawóz do liści
stosowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, nawozy
i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, 3 preparaty do pielęgnacji zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt,
szampony dla zwierząt domowych (nielecznicze preparaty do pielęgnacji), dezodoranty do pielęgnacji ciała, mydła do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, płyny
do pielęgnacji twarzy i ciała, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, 5 mydła dezynfekujące, paski siarkowe do dezynfekcji, środki do dezynfekcji basenów, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty
do dezynfekcji powietrza, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, środki dezynfekujące do użytku
domowego, płyny dezynfekujące (inne niż mydło), środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, środki dezynfekujące do aparatury
i przyrządów stomatologicznych, preparaty do dezynfekcji strzyków
(dippingu wymion) krów mlecznych, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, środki
owadobójcze, owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze
weterynaryjne środki do mycia, produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry u zwierząt, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt
domowych, mineralne suplementy diety dla zwierząt, suplementy
lecznicze do żywności dla zwierząt, suplementy do żywności dla
zwierząt (lecznicze), lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy odżywcze do pasz
dla zwierząt gospodarskich, suplementy witaminowe i mineralne
dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych
w postaci przekąsek, suplementy diety dla zwierząt domowych
w postaci mieszanki napojów w proszku, 7 akcesoria mocowane
do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, rozpylacze owadobójcze (maszyny), opryskiwacze (maszyny)
do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, opryskiwacze (maszyny) rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, 8 ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi
i zwierząt, 10 przyrządy do koagulacji, 11 urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do dezynfekcji pisuarów, urządzenia do dezynfekcji
banknotów, urządzenia do dezynfekcji wody, dozowniki środków
dezynfekujących do łazienek, urządzenie dezynfekujące do celów
medycznych, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, urządzenie dezynfekujące do celów medycznych, urządzenia do dezynfekcji naczyń
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do celów przemysłowych, 19 wapno nawozowe, 37 dezynfekcja,
dezynfekcja pomieszczeń, usługi dezynfekcji, zwalczanie szkodników i dezynfekcja, dezynfekcja zastawy stołowej, dezynfekcja
instrumentów chirurgicznych, dezynfekowanie słuchawek telefonicznych, dezynfekcja budynków zapobiegająca plagom bakterii,
dezynfekowanie pomieszczeń w celu zapobiegania infestacji bakteryjnej, 42 usługi badawczo-rozwojowe związane z nawozami, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów naturalnych
stosowanych w rolnictwie, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt,
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody.

(111) 337470
(220) 2020 06 14
(210) 514708
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) JANCZAK JAROMIR JMF, Reguły (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EraCampera
(510), (511) 39 pakowanie i składowanie towarów, parkowanie i przechowywanie pojazdów, transport, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, parkowanie, przechowywanie pojazdów,
cumowanie łodzi, usługi przewozu, usługi nawigacji w transporcie,
parkowanie łodzi, parkowanie pojazdów, parkowanie samochodów,
parkowanie samochodów przez obsługę, prowadzenie parkingów,
parkowanie statków powietrznych, przechowywanie łodzi, rezerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach, rezerwowanie miejsc parkingowych, udostępnianie garaży, udostępnianie miejsc do cumowania, udostępnianie miejsc i sprzętu do cumowania, udostępnianie
miejsc i wyposażenia do cumowania statków, udostępnianie miejsc
parkingowych, udostępnianie obiektów parkingowych, udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów,
udzielanie informacji dotyczących wypożyczania mechanicznych
systemów do parkowania, udzielanie informacji dotyczących usług
parkowania pojazdów, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), przewożenie i dostarczanie towarów, usługi w zakresie
prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, transport pasażerski, czarter statków morskich, czarterowanie floty morskiej, czarterowanie łodzi, czarterowanie pojazdów
do transportu, czarterowanie statków, logistyka transportu, maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe, obsługa dróg płatnych,
obsługa mostów, agenci zajmujący się organizowaniem podróży,
agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe do planowania podróży, doradztwo w dziedzinie podróży biznesowych świadczone
przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo w dziedzinie podróży świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo w zakresie planowania trasy podróży, doradztwo
w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra obsługi
telefonicznej i infolinie, doradztwo w zakresie podróży, doradztwo
w zakresie transportu lotniczego, dostarczanie informacji dotyczących transportu, dostarczanie informacji w zakresie portów, pośrednictwo frachtowe, informacja o transporcie, informacja turystyczna,
informacje dla podróżnych odnośnie zakłóceń spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, informacja w zakresie ruchu drogowego, usługi w zakresie zapewniania informacji dotyczących podróży, informacje o ruchu drogowym, wynajem przestrzeni,
struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu,
wypożyczanie środków transportu, wynajem automatycznych systemów parkingowych, wynajem garażowych miejsc parkingowych,
wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem maszyn i urządzeń
do załadunku i rozładunku, wynajem przestrzeni parkingowej dla
pojazdów, wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem sprzętu
GPS do celów nawigacyjnych, wynajmowanie miejsc do cumowania
łodzi, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie miejsc
parkingowych i garaży dla pojazdów.
(111) 337471
(220) 2020 06 12
(210) 514710
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BBQ SOS DARK BEER JAKOŚĆ PREMIUM HIGH QUALITY FIRMA
ROLESKI GREAT TASTE BEZ KONSERWANTÓW BEZ GMO DARK BEER
Ballic Porter
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przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy mięsne, sosy do sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe,
dressingi, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przyprawy
do żywności, ocet, marynaty do mięs.

(111) 337473
(220) 2020 06 12
(210) 514713
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOS JOGURTOWY
(540)

(591) czarny, żółty, czerwony, brązowy, jasnobrązowy, złoty, biały
(531) 24.09.02, 26.01.01, 26.01.02, 26.04.02, 19.07.25, 27.05.01,
25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 30 musztardy, musztardy smakowe, musztardy przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe,
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchupy
przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy mięsne, sosy do sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe,
dressingi, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przyprawy
do żywności, ocet, marynaty do mięs.
(111) 337472
(220) 2020 06 12
(210) 514711
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BBQ SOS
(540)

(591) czarny, niebieski, jasnoniebieski, żółty, czerwony, zielony,
brązowy, szary, fioletowy, biały
(531) 24.09.02, 26.01.01, 26.01.02, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01,
25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 30 musztardy, musztardy smakowe, musztardy przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe,
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchupy
przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy mięsne, sosy do sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe,
dressingi, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przyprawy
do żywności, ocet, marynaty do mięs.
(111) 337474
(220) 2020 07 02
(210) 515502
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MODUS
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 337475
(220) 2020 07 02
(210) 515503
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROSTAMIN
(510), (511) 5 suplementy diety.

(591) czarny, żółty, czerwony, brązowy, złoty, biały
(531) 19.07.25, 24.09.02, 26.01.01, 26.01.02, 26.04.02, 26.01.16,
29.01.15, 27.05.01, 25.01.15
(510), (511) 30 musztardy, musztardy smakowe, musztardy przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe,
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchupy

(111) 337476
(220) 2020 07 02
(210) 515504
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COSINUS
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety.
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(111) 337477
(220) 2020 07 02
(210) 515507
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RECTOSTOP
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety.
(111) 337478
(220) 2020 07 02
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) ZAGÓRA BEATA VIAMOD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Body Story
(540)

(210) 515514

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.03.02, 02.03.02,
02.03.16, 02.03.17, 02.03.23
(510), (511) 24 materiały do produkcji odzieży, 25 odzież, części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, halki [odzież], dzianina [odzież], bielizna, bielizna damska, bielizna nocna, bielizna osobista z dzianiny,
biustonosze, chusty [odzież], gorsety [bielizna], kostiumy kąpielowe, koszule nocne, koszule z dzianiny, odzież dziecięca, piżamy, podomki, pończochy, rajstopy, skarpetki, pantofle domowe, 35 usługi
sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 40 przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę.
(111) 337479
(220) 2020 07 03
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) FARMAPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D-fensiv
(540)

(210) 515516

(591) ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.07
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele,
32 aromatyzowane napoje gazowane.
(111) 337480
(220) 2020 07 02
(210) 515518
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) -Finsla.
(540)

(591) fioletowy, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
balsamy, inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki,
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki
do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla
dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne,
kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy,
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze prepara-
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ty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści
na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze
kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne,
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający
preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe,
pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne,
preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty
medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji,
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów medycznych, wata do celów
farmaceutycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku
medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy
i preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne,
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona do celów
medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne
do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów
medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych,
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wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, wywary do celów
farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku
medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające],
bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki
na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne,
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów medycznych,
maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski
ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na twarz
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne
do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki,
spraye [aerozole] do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry
do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu,
zakraplacze do celów medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia,
zawieszki do smoczków.

(111) 337481
(220) 2020 07 02
(210) 515519
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sylimaryna Tabletki z Wadowic
(540)

(591) fioletowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
balsamy, inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki,
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny
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do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki
do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla
dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne,
kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy,
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści
na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze
kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne,
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający
preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe,
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pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne,
preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty
medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji,
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne
lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne,
wazelina do celów medycznych, wata do celów farmaceutycznych,
wata do celów medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty witaminowe,
witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, wkładki do stanika dla
karmiących matek, woda utleniona do celów medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych,
wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi
z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych,
żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele
do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt,
żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 10
aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych,
aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory
pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe,
buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki
do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka
matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, łyżki do podawania
leków, maski higieniczne do celów medycznych, maski medyczne,
maski na twarz do użytku medycznego, maski ochronne na nos
do użytku medycznego, maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski
sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia
piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki
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do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki
do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki, spraye [aerozole]
do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki do smoczków.

(111) 337482
(220) 2020 07 02
(210) 515523
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Calcium DUO ALERGO + kwercetyna
(540)

(591) ciemnoczerwony, czerwony, żółty
(531) 19.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
balsamy, inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki,
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki
do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chus-
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teczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla
dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne,
kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy,
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści
na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze
kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne,
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający
preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe,
pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne,
preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty
medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye zio-
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łowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji,
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne
lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne,
wazelina do celów medycznych, wata do celów farmaceutycznych,
wata do celów medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty witaminowe,
witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, wkładki do stanika dla
karmiących matek, woda utleniona do celów medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych,
wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi
z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych,
żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele
do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt,
żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 10
aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych,
aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory
pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe,
buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki
do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka
matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, łyżki do podawania
leków, maski higieniczne do celów medycznych, maski medyczne,
maski na twarz do użytku medycznego, maski ochronne na nos
do użytku medycznego, maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski
sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia
piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki
do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki
do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki, spraye [aerozole]
do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki do smoczków.
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(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
balsamy, inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki,
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki
do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla
dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne,
kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy,
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze prepara-
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ty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści
na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze
kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne,
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający
preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe,
pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne,
preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty
medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji,
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów medycznych, wata do celów
farmaceutycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku
medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy
i preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne,
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona do celów
medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne
do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów
medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych,
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wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, wywary do celów
farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku
medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające],
bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki
na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne,
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów medycznych,
maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski
ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na twarz
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne
do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki,
spraye [aerozole] do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry
do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu,
zakraplacze do celów medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia,
zawieszki do smoczków.

(111) 337484
(220) 2020 07 02
(210) 515525
(151) 2020 12 30
(441) 2020 09 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Calcium Alergo
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe],
balsamy, inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki,
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skó-
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ry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki
do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki],
chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże-), intymne preparaty nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla
dzieci [lecznicze], kremy do użytku dermatologicznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne,
kremy lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy,
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia
skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści
na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze
kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry
do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne,
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający
preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki leczni-
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cze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe,
pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne,
preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty
medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki do sterylizacji,
środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne
lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne,
wazelina do celów medycznych, wata do celów farmaceutycznych,
wata do celów medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty witaminowe,
witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, wkładki do stanika dla
karmiących matek, woda utleniona do celów medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych,
wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi
z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych,
żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele
do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt,
żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 10
aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych,
aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory
pigułek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe,
buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki
do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka
matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, łyżki do podawania
leków, maski higieniczne do celów medycznych, maski medyczne,
maski na twarz do użytku medycznego, maski ochronne na nos
do użytku medycznego, maski ochronne na twarz do użytku me-
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dycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski
sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia
piersią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki
do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pompki
do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki, spraye [aerozole]
do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki do smoczków.

(111) 337485
(220) 2020 07 03
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) BMC HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Boszkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUŁKOWSKI CONFERENCE & RESORT
(540)

(210) 515527

(591) czarny, czerwony, szary, jasnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.10, 24.17.01
(510), (511) 41 nocne kluby, usługi rozrywkowe świadczone przez
hotele, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach,
organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, wynajem sprzętu sportowego
i obiektów sportowych, usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 43
usługi hoteli i moteli, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
usługi restauracji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, hotelowe usługi kateringowe, usługi hotelowe, świadczenie
usług przez hotele i motele, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacje
miejsc w hotelach, organizowanie posiłków w hotelach, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji.
(111) 337486
(220) 2020 07 03
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 31
(732) ACOR-STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wypędy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMIENIARZ-WARSZAWSKI
(540)

(210) 515530

(531) 07.01.24, 07.01.25, 27.05.01
(510), (511) 19 kamień oraz wyroby kamiennicze, 37 usługi kamieniarskie, usługi budowlane.
(111) 337487
(220) 2020 07 03
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) UFC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 515531
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(540) UFC GROUP
(540)

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 26.05.01,
26.05.12, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07
(510), (511) 36 doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], gwarancje,
ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, informacja o ubezpieczeniach, obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie
ubezpieczeń, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
ubezpieczeń, ubezpieczenia, udzielanie informacji dotyczących obliczania składek ubezpieczeniowych, udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych, udzielanie informacji
online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub
Internetu, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowania, usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, wyliczanie stawek składek ubezpieczeniowych.
(111) 337488
(220) 2020 07 03
(210) 515552
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „CHEMIROL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bakto FX
(510), (511) 1 dodatki glebowe, mieszanki regulujące wzrost roślin,
mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, preparaty stosowane do uzdatniania gleby, preparaty użyźniające glebę, preparaty
do wzmacniania roślin, produkt mikrobiologiczny, zawierający mikroorganizmy do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
produkty stymulujące rozwój roślin, produkt o działaniu poprawiającym strukturę gleby, preparaty poprawiające kondycję gleby, środki
do uzdatniania gleby do celów rolniczych, środki do uzdatniania gleby
do kontroli wzrostu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby
do zwiększania wzrostu produktów rolnych, środki do wspomagania
wzrostu roślin, środki poprawiające kondycję gleby, środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego, środki ulepszające glebę,
środki wzmacniające dla roślin, preparaty do użyźniania gleby, kondycjonery gleby, preparaty poprawiające zdrowotność roślin.
(111) 337489
(220) 2020 07 03
(210) 515553
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „CHEMIROL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bakto G-STOP
(510), (511) 1 dodatki glebowe, mieszanki regulujące wzrost roślin,
mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, preparaty stosowane do uzdatniania gleby, preparaty użyźniające glebę, preparaty
do wzmacniania roślin, produkt mikrobiologiczny, zawierający mikroorganizmy do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
produkty stymulujące rozwój roślin, produkt o działaniu poprawiającym strukturę gleby, preparaty poprawiające kondycję gleby, środki
do uzdatniania gleby do celów rolniczych, środki do uzdatniania gleby
do kontroli wzrostu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby
do zwiększania wzrostu produktów rolnych, środki do wspomagania
wzrostu roślin, środki poprawiające kondycję gleby, środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego, środki ulepszające glebę,
środki wzmacniające dla roślin, preparaty do użyźniania gleby, kondycjonery gleby, preparaty poprawiające zdrowotność roślin.
(111) 337490
(151) 2020 12 16

(220) 2020 07 03
(441) 2020 08 31

(210) 515555
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(732) CZEREPIŃSKI DOMINIK SEVERIN, Świdry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAN BORÓWKA
(510), (511) 31 jagody, świeże owoce, owoce świeże, świeże owoce.
(111) 337491
(220) 2020 07 03
(210) 515557
(151) 2020 12 29
(441) 2020 08 24
(732) SOBOLEWSKI ARTEM KANCELARIA ADWOKACKA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AS ARTEM SOBOLEWSKI KANCELARIA ADWOKACKA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 45 doradztwo prawne, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi prawne.
(111) 337492
(220) 2020 07 03
(210) 515560
(151) 2020 12 29
(441) 2020 08 24
(732) EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ignatki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEY! BAMBOO
(540)

(591) zielony
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 proszek do zębów, pasta do zębów, środki do polerowania zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do mycia zębów,
płyny do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, preparaty
wybielające do zębów, środki do higieny jamy ustnej, zestawy produktów do higieny jamy ustnej, nielecznicze spraye do jamy ustnej,
21 szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, uchwyty na szczoteczki do zębów, stojaki na szczoteczki do zębów, futerały
na szczoteczki do zębów, pojemniki na szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów do szczotkowania ręcznego, artykuły do czyszczenia zębów, nici dentystyczne.
(111) 337493
(220) 2020 07 03
(210) 515561
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) FIŁONOWICZ DARIUSZ IKAFI-PARTNER, Zaścianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EURO INSULATION
(540)

(591) czarny, zielony, niebieski
(531) 26.04.02, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, materiały uszczelniające, materiały do wypełniania, artykuły i materiały termoizolacyjne, artykuły
i materiały elektroizolacyjne, artykuły i materiały dźwiękochłonne,
artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem,
materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, wełna
mineralna, płyty pilśniowe do izolacji wysokotemperaturowej, płyty
dźwiękochłonne do sufitów [izolatory], płyty z polistyrenu do celów
izolacyjnych, maty termoizolacyjne, arkusze izolacyjne z grafitu, ma-
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teriały izolacyjne z włókna szklanego do użytku w budownictwie, 19
materiały budowlane niemetalowe, materiały do ochrony przeciwpożarowej (niemetalowe) do użytku w budownictwie, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, elementy budowlane prefabrykowane, niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla
budownictwa, konstrukcje budowlane, niemetalowe, betonowe materiały budowlane, papa dachowa, płyty budowlane niemetalowe,
płyty okładzinowe, niemetalowe, warstwy izolacyjne dachu.

(111) 337494
(220) 2020 07 04
(210) 515562
(151) 2020 12 29
(441) 2020 08 24
(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROFI WONDERLAND
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści
multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio,
gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo
jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia do nagrywania,
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, programy i taśmy do gier komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne,
sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do pakowania,
podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe
obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury,
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki,
przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowania,
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze,
długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury,
papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki
do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę,
nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru
lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 35 usługi w zakresie:
marketingu i reklamy, także on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych,
samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym w sieci on-line,
projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej,
marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia
kampanii reklamowych, organizowania wystaw i targów dla celów
reklamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni rekla-
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mowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, doręczania publikacji osobom trzecim, prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, transkrypcji informacji, pozyskiwania i systematyzacji danych
w komputerowych bazach danych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi
sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich
towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: translatory elektroniczne,
elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami
elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry
komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo
jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci
zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla
dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak:
wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi,
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania,
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe
i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami
biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze,
długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pakowania oraz materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery
wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany,
kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany,
artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 przesyłanie danych, aplikacji
komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji
tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych, udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa telekonferencji, udostępniania forów internetowych, udostępnianie
internetowych chatroomów, usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu internetowego, zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów
informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą
elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych
niepobieranych, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej
małej poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów,
w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne, udostępnianie informacji
dotyczących szkoleń, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, udostępnianie materiałów egzaminacyj-
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nych i testów, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, organizowanie
i prowadzenia konferencji i sympozjów, organizowanie wystaw dla
celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, usługi
w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie
książek także e-booków, wypożyczanie materiałów edukacyjnych
i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych
i optycznych nośnikach danych, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, informacja
o edukacji i szkoleniach, 42 programowanie komputerowe, uaktualnianie oprogramowania komputerowego, tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych,
tworzenie grafiki użytkowej, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz
osób trzecich, hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek
internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem
strony internetowej, 45 usługi prawne w zakresie licencjonowania
programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.

(111) 337495
(220) 2020 07 06
(210) 515574
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 24
(732) FUNDACJA JOANNY LAMPARSKIEJ NA RZECZ OCHRONY
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROJEKT HISTORIA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dolnośląski festiwal tajemnic
(510), (511) 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, doradztwo
zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, edukacja religijna,
egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów, fotografia, fotoreportaże, hazard, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie
aikido, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy
korespondencyjne, malowanie twarzy, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nauka judo, nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów
sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka],
pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe,
produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, przekazywanie know-how [szkolenia],
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, wypożyczanie sprzętu
sportowego [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów [np.
do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sado
[szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], szkoły z internatem,
świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie mu-
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zyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów
i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi
bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji
imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez
galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi oceny w zakresie
sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów
muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi trenera osobistego [trening
sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie inżynierii
dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych
i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie
akwariów pokojowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie
filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie
symulatorów szkoleniowych, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja], zapewnianie rankingów
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych.

(111) 337496
(220) 2020 07 03
(210) 515578
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 24
(732) MAYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BILQUIS
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 24 tekstylia, pościel, bielizna pościelowa, wyroby tekstylne, 25 obuwie, odzież, odzież sportowa, odzież codzienna, odzież jedwabna, odzież damska, odzież do spania, odzież ze skóry, paski materiałowe [odzież], bielizna, bielizna nocna, bielizna osobista, body
[bielizna], gorsety [bielizna], halki [bielizna], ciepła bielizna [z długim
rękawem i długimi nogawkami], 26 ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, dekoracyjne akcesoria do włosów.
(111) 337497
(220) 2020 07 03
(210) 515579
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 24
(732) MAYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q
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(540)

(591) różowy
(531) 24.09.05, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 obuwie, odzież, odzież sportowa, odzież codzienna,
odzież jedwabna, odzież damska, odzież do spania, odzież ze skóry,
paski materiałowe [odzież], bielizna, bielizna nocna, bielizna osobista, body [bielizna], gorsety [bielizna], halki [bielizna], ciepła bielizna
[z długim rękawem i długimi nogawkami].
(111) 337498
(220) 2020 07 06
(210) 515595
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) PROTEKTOR-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUPOR
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 19 materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami, aglomerowane materiały kamienne, bloki skalne, bloki wykonane z kamienia naturalnego, bruk,
balast [gruz], gruby żwir, kamień syntetyczny, kamienie brukowe,
kostka brukowa, kreda [surowiec], odłamki kamienia, ogniotrwałe
masy ceramiczne, płytki z kamienia naturalnego, płyty chodnikowe,
płyty i płytki z kamienia naturalnego, płyty z naturalnego kamienia,
wapień w postaci granulowanej, wapień w postaci proszku, wapno,
wapno nawozowe, wapno nie do użytku w rolnictwie, żwir, niemetalowe barykady na autostrady, konstrukcje budowlane niemetalowe,
budynki niemetalowe przenośne, daszki wykonane z materiału niemetalowego [konstrukcje], drogowe bariery ochronne z betonu, niemetalowe formy odlewnicze, garaże prefabrykowane, nie z metalu,
kanały przelewowe z materiałów niemetalowych, klatki schodowe,
nie z metalu do użytku w budownictwie, niemetalowe budynki prefabrykowane, niemetalowe materiały ogrodzeniowe, niemetalowe
modułowe elementy budowlane, niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni, niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, materiały budowlane z kamienia naturalnego, wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, niemetalowe
konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, betonowe rzeźby, betonowe ściany oporowe, ściany betonowe, ściany betonowe do celów budowlanych, słupy betonowe, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane.
(111) 337499
(220) 2020 07 06
(210) 515599
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) BOBROWICZ ALENA, NOWAK-KOLEGA KATARZYNA USŁUGI
POGRZEBOWE SACRAMENTUM SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sacramentum
(540)

(591) złoty
(531) 29.01.02, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 05.13.01
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(510), (511) 45 usługi pogrzebowe, usługi pogrzebowe towarzyszące
kremacji, usługi w zakresie balsamowania, wsparcie w żałobie, usługi
kremacyjne, prowadzenie ceremonii pogrzebowych.

(111) 337500
(220) 2020 07 06
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 24
(732) HELLER ARTUR, Jawor (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 8DOODLES
(540)

(210) 515600

(591) czerwony, biały
(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 akcesoria do gier, cyfrowe narzędzia do gier, gry biznesowe, gry cyfrowe, gry dla producentów i wypożyczalni kamperów i przyczep, gry drukowane na etui, gry drukowane na worko-plecakach, gry edukacyjne, gry i zabawki, gry karciane, gry kościane, gry
logiczne, gry planszowe dla placówek edukacyjnych i hotelarskich,
gry planszowe, gry promocyjne, gry rodzinne, gry spersonalizowane,
gry strategiczne, gry towarzyskie, gry z możliwością druku na papierze, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne,
urządzenia do gier.
(111) 337501
(220) 2020 07 06
(210) 515602
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA, Mościska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KGL
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 polipropylen [materiał surowy], polimery chemiczne,
polimery do zastosowania w przemyśle, związki polimerowe do zastosowania w produkcji, barwniki [środki chemiczne do ożywiania
kolorów] do celów przemysłowych, barwniki do użytku w przemyśle, 2 barwniki polimerowe, 16 opakowania na żywność, opakowania z tworzyw sztucznych, folie z polipropylenu do pakowania, folie
do pakowania artykułów żywnościowych, folie z tworzyw sztucznych do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domowym, 17 arkusze z polipropylenu, na którym można drukować, folie
polimerowe do użytku w produkcji.
(111) 337502
(220) 2020 07 06
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) EXODUS BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) digy
(540)

(210) 515603

(591) czarny
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 marketing bezpośredni, marketing afiliacyjny, marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing ukierunkowany,
marketing cyfrowy, informacja marketingowa, usługi marketingowe,
kampanie marketingowe, reklama i marketing, marketing dotyczący
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promocji, administrowanie dotyczące marketingu, usługi marketingu bezpośredniego, analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie informacji marketingowej, udostępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowanie
planów marketingowych, planowanie strategii marketingowych,
usługi agencji marketingowych, dostarczanie agencji marketingowych, projektowanie badań marketingowych, analiza trendów marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, pomoc w zakresie marketingu, porady w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie
marketingu, udzielanie informacji dotyczących marketingu, analiza
w zakresie marketingu, analizy w zakresie marketingu, doradztwo
reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, ocena statystyczna danych marketingowych, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych,
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi w zakresie marketingu produktów, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, doradztwo
specjalistyczne w zakresie marketingu, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, zarządzanie personelem zajmującym się
marketingiem, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, usługi
marketingowe w dziedzinie podróży, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, usługi reklamowe i marketingowe online, badania
rynku i badania marketingowe, sporządzanie raportów do celów
marketingowych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, oceny
szacunkowe do celów marketingowych, badania w dziedzinie strategii marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicznych, usługi w zakresie marketingu baz danych usługi
konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, usługi planowania w celu
badań marketingowych dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, produkcja nagrań video w celach marketingowych, świadczenie doradczych usług marketingowych dla
producentów, marketing towarów i usług na rzecz innych porady
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu,
usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone kanałów łącznościowych, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, doradztwo w zakresie demografii do celów marketingowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie
działalności marketingowej, opracowywanie i wdrażanie strategii
marketingowych na rzecz innych, marketing towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, organizowanie i prowadzenie promocyjnych
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, porady w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, usługi konsultacyjne w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów
perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, 42 grafika artystyczna, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne ilustracji,
projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie
systemów oprogramowania graficznego, projektowanie ozdobnego
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opracowania graficznego, wzornictwo przemysłowe i projektowanie
graficzne, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia
stron www, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia
stron www w Internecie, projektowanie graficzne w celu kompilacji
stron w Internecie, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej
na strony internetowe, hosting strony internetowej online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, administracja serwerów, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych,
aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktualizacja oprogramowania do systemów łączności, aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, aktualizacja
stron głównych dla osób trzecich, aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich,
aktualizowanie stron internetowych, doradztwo konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, planowanie, projektowanie
i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych,
projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych,
świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników
przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników
przy użyciu biometrycznej technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego do celów transakcji w zakresie
handlu elektronicznego, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie platform komputerowych
na rzecz osób trzecich, usługi analityczne w zakresie komputerów,
usługi konfiguracji sieci komputerowych, zdalne administrowanie
serwerem, artyści graficy (usługi-), doradztwo projektowe, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo w zakresie
projektowania opakowań, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, projektowanie animacji na rzecz innych,
projektowanie audiowizualnych prac twórczych, projektowanie broszur, projektowanie druków, projektowanie grafiki i barw firmowych
dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie i opracowywanie stron
internetowych, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie i opracowywanie nowych technologii
na rzecz osób trzecich, projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron www, projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron www w Internecie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowanie kroju czcionek, projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, projektowanie logo
w celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie materiałów piśmiennych, projektowanie materiałów drukowanych, projektowanie
nazw firmowych, projektowanie nowych produktów, projektowanie
odzieży, obuwia i nakryć głowy, projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie
wizualne, projektowanie wizytówek, projektowanie znaków towarowych, przygotowywanie sprawozdań w zakresie grafiki, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów], tworzenie
i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform
internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie stron internetowych, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych
dla usług online i Internetu, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich, usługi
projektów graficznych, usługi projektowania dotyczące grafiki
okiennej, usługi projektowania dotyczące barw firmowych pojazdów, usługi projektowania dotyczące znaków, usługi projektowania
graficznego wspomaganego komputerowo, usługi projektowania
grafiki komputerowej, usługi projektowania odzieży, usługi projektowania opakowań przemysłowych, usługi projektowania pojazdów,
usługi projektowania systemów do wyświetlania w celach promocyj-
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nych, usługi projektowania związane z opakowaniami, usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych, usługi projektowe związane
z publikacją dokumentów, usługi w zakresie grafiki komputerowej,
usługi w zakresie ilustrowania (projektowanie), usługi w zakresie projektowania marki, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn
internetowych, wspomagane komputerowo projektowanie grafiki
wideo, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.

(111) 337503
(220) 2020 07 06
(210) 515607
(151) 2020 12 29
(441) 2020 08 24
(732) WŁOCŁAWSKI MICHAŁ MICHAEL WLO, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUARINI
(540)

(531) 27.05.01
(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, chronometria-przyrządy, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], 18 skóra
i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych
materiałów, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, laski do chodzenia, parasolki i parasole (duże), 25 części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, 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, zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek
lub łańcuszków], 28 artykuły i sprzęt sportowy.
(111) 337504
(220) 2020 07 06
(210) 515611
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) DEMBIŃSKI JANUSZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AXEL
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, badania rynku, opinii publicznej, w dziedzinie
działalności gospodarczej, usługi w zakresie PR (kształtowania wizerunku, identyfikacji) i usługi promocyjne, usługi rekrutacji personelu, designerów, artystów, twórców, usługi pomocy/pośrednictwa
w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, usługi w zakresie aukcji i przetargów publicznych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie
rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni
i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn
pomieszczeń-m. in. sklepów, galerii, biur, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, usługi sprzedaży
następujących towarów: odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów
jubilerskich, artykułów optycznych, zegarów i zegarków, wyrobów
zegarmistrzowskich, artykułów informatycznych i komputerowych,
urządzeń oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wyrobów
papierniczych i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych domowych,
tkanin, nakryć na łóżka i stoły, artykułów pasmanteryjnych, sprzętu
biurowego, artykułów dekoracyjnych, gadżetów reklamowych, artykułów sportowych, gier i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia
wnętrz, artykułów dekoracyjnych/meblowych wyposażenia wnętrz,
produktów dekoracyjnych/meblowych związanych z wystrojem
wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem domu, elementów wystroju wnętrz i powierzchni zewnętrznych wykonanych z tkanin lub drewna lub metalu i tworzyw
sztucznych, artykułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów związanych z ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi
oraz artykułów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego,
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sprzętu RTV i AGD, artykułów tytoniowych, artykułów spożywczych
i przemysłowych, wyrobów ze skóry, a mianowicie waliz, toreb podróżnych, toreb, torebek, portfeli, kapeluszy, etui na klucze, kompletów podróżnych, okładzin i wykończeń do mebli, pasków, pasów,
rzemyków, smyczy, nici, kosmetyczek podróżnych, pudełek, pudeł
na kapelusze, sakw, sakiewek, teczek.

(111) 337505
(220) 2020 07 06
(210) 515612
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARAVIS
(510), (511) 5 preparaty wspomagające prawidłowe widzenie, krople
nawilżające do oczu.
(111) 337506
(220) 2020 07 06
(210) 515614
(151) 2020 12 29
(441) 2020 08 24
(732) LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) marinus
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ryby przetworzone, produkty z przetworzonych ryb
dla ludzi, przetworzone owoce morza, produkty z przetworzonych
owoców morza dla ludzi, sałatki gotowe, sałatki na bazie mięsa,
sałatki na bazie ryb, sałatki na bazie warzyw, sałatki na bazie jajek,
pasty na bazie mięsa, ryb, warzyw, owoców i hummusu, hummus
[pasta z ciecierzycy], zupy i wywary, ekstrakty mięsne, ekstrakty
rybne, ekstrakty z owoców morza, konserwy mięsne i rybne, kawior,
artykuły spożywcze z przetworzonych: homarów, krewetek, langust,
mięczaków, ostryg, skorupiaków, wodorostów morskich, przetwory ze śledzia, filety śledziowe, dania gotowe składające się głównie
z ryb, dania gotowe składające się gównie z mięsa, dania gotowe
składające się gównie z warzyw, dania gotowe składające się gównie z hummusu, dania gotowe składające się gównie z jajek gotowanych lub smażonych, pasty na bazie mięsa, pasty na bazie ryb, pasty
na bazie warzyw, pasty na bazie owoców, pasty na bazie hummusu,
30 gotowe potrawy na bazie makaronu, dania gotowe składające się
głównie z makaronu, gotowe dania z ryżu, dania gotowe składające
się głównie z ryżu.
(111) 337507
(220) 2020 07 06
(210) 515616
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 24
(732) DOPIERAŁA EDYTA EDYTA-GASTRO, Sulęcin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Niam niam
(510), (511) 30 lody, lody włoskie, jadalne lody owocowe, jogurt mrożony [lody spożywcze], lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lody aromatyzowane alkoholem, lody bez mleka, lody mleczne,
lody mleczne [lody], lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody na patyku, lody o smaku czekoladowym, lody owocowe,
lody spożywcze, lody owocowe w postaci batonów, lody truflowe,
lody typu sandwich, lody w proszku, lody wielosmakowe, lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, lody wodne [sorbety],
lody z owocami, lody zawierające czekoladę, mieszanki na sorbety
[lody], mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), owocowe lody, sorbety [lody],
sorbety [lody wodne], sorbety [wodne lody], lody spożywcze, wegańskie lody.
(111) 337508
(151) 2020 12 18

(220) 2020 07 06
(441) 2020 08 17

(210) 515627
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) protozoks
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne.
(111) 337509
(220) 2020 07 06
(210) 515631
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) DOBRY WYBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONESER SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) niebieski
(531) 26.11.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej,
administrowanie działalnością gospodarczą, agencje reklamowe,
audyt, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzanie,
przetwarzanie, sprawdzanie, przechowywanie i/lub wytwarzanie informacji w bazach danych, zapewnianie dostępu do gospodarczych
informacji handlowych za pośrednictwem baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, zarządzanie biznesowe prawami osób trzecich,
gromadzenie i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, dystrybucja materiałów reklamowych, plakaty reklamowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, organizowanie i obsługa
wystaw, giełd i targów handlowych i reklamowych, organizowanie
gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, marketing,
sprzedaż napojów alkoholowych, gadżetów związanych z napojami
alkoholowymi, usługi zarządzania biznesowego dla sklepów z napojami alkoholowymi, 41 usługi w zakresie działalności wydawniczej,
edycja i dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line,
organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych,
seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, przyjęć, balów, koncertów, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, usługi muzeów,
prowadzenie muzeów, dokształcanie i doradztwo zawodowe, usługi
w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka oraz usługi
quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, dostarczanie informacji o imprezach
rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa
przyjęć okazjonalnych w zakresie posiłków, usługi kawiarni, restauracji, kafeterii, barów, snack-barów, pubów, stołówek i innych placówek
gastronomicznych, usługi cateringowe, usługi informacyjne dotyczące restauracji, a szczególnie potraw gotowych, usługi doradcze
w dziedzinie restauracyjnej i hotelowej, usługi rezerwacji restauracji
i hoteli.
(111) 337510
(220) 2020 07 07
(210) 515639
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 31
(732) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Self-monitorYourDiet
(540)

(591) czarny, jasnozielony, kremowy
(531) 24.17.25, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 badania naukowe, badania i analizy naukowe, badania
naukowe do celów medycznych, 44 poradnictwo dietetyczne, usługi
doradcze związane z dietą, profesjonalne doradztwo związane z dietą.
(111) 337511
(220) 2020 07 06
(210) 515640
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) DRUŻBICKA IWONA, SKOWROŃSKA HANNA EKO-DOMEX
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Eko-Domex s.c. Iwona Drużbicka, Hanna Skowrońska
(510), (511) 37 usługi sprzątania, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie domów, sprzątanie poddaszy, sprzątanie hoteli, sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie
toalet publicznych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie
zakładów przemysłowych, sprzątanie placów budowy, sprzątanie
terenów publicznych, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie pomieszczeń na ładunki, sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, sprzątanie budynków
i terenów przemysłowych, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania
biur, usługi dozorcy w zakresie sprzątania budynków, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, usługi czyszczenia w zakresie
sprzątania gospodarstwa domowego, sprzątanie obiektów przed
imprezami i po imprezach, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, udzielanie informacji związanych z usługami
sprzątania ulic, czyszczenie budynków, czyszczenie powierzchni
handlowych, usługi czyszczenia biur, czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie pokryć podłogowych, usługi czyszczenia sufitów,
czyszczenie powierzchni ścian, czyszczenie pomieszczeń domowych, czyszczenie przemysłowe budynków, czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat
czyszczenia, usuwanie odpadów, mycie okien, mycie witryn sklepowych, pranie dywanów, czyszczenie dywanów, czyszczenie wykładzin, pranie wykładzin, czyszczenie elewacji budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, deratyzacja, zwalczanie
szkodników i dezynfekcja, dezynfekcja pomieszczeń, dezynfekowanie pomieszczeń w celu zapobiegania infestacji bakteryjnej, usługi
dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, niszczenie szkodników, zwalczanie szkodników, odymianie
budynków przeciwko szkodnikom, fumigacja budynków przeciwko
szkodnikom, odymianie towarów przeciwko szkodnikom, fumigacja
towarów przeciwko szkodnikom, zwalczanie szkodników w budynkach, zwalczanie szkodników w związku z ptakami, zabezpieczanie
budynków przed dostępem szkodników i robactwa, zabezpieczanie
pomieszczeń przed dostępem szkodników i robactwa, zabezpieczanie konstrukcji przed dostępem szkodników i robactwa, niszczenie
szkodników inne niż w rolnictwie, leśnictwie lub ogrodnictwie, usługi zwalczania szkodników, inne niż dla rolnictwa, ogrodnictwa lub
leśnictwa, tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakulturze,
ogrodnictwie i leśnictwie, rozpylanie środków owadobójczych w budynkach komercyjnych, rozpylanie środków owadobójczych w domach mieszkalnych, usuwanie ptaków z budynków mieszkalnych
i handlowych, zwalczanie pcheł, zwalczanie termitów, odymianie
budynków przeciwko robactwu, odymianie towarów przeciwko robactwu.
(111) 337512
(220) 2020 07 06
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) BYCHKO ALONA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wolna Dusza Alona Byczko

(210) 515642
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(510), (511) 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie
tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem
środków skomputeryzowanych, usługi publikacji, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji elektronicznych, publikowanie
drogą elektroniczną, udostępnianie publikacji on-line, publikowanie
materiałów multimedialnych online, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, usługi pisania blogów.

(111) 337513
(220) 2020 07 07
(210) 515646
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) STĘPNIEWSKI SEBASTIAN, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Żuj pełnią żucia
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 337514
(220) 2020 07 07
(210) 515648
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) JANKOWSKA MAŁGORZATA JANSEN.ATF, Załuski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jansen Diamonds
(540)

(591) jasnozłoty, ciemnozłoty
(531) 17.02.04, 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 14 biżuteria, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], czasomierze [zegarki], cyferblaty do zegarków, akcesoria do zegarków, dewizki do zegarków, małe zegary,
mechanizmy do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków,
platynowe zegarki, paski do zegarków wykonane z metalu, skóry
lub plastiku, paski do zegarków na rękę, paski do zegarków, obudowy na zegary, obudowy [skrzynki] do zegarów, obudowy zegarów,
biżuteria i wyroby jubilerskie, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego,
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje.
(111) 337515
(220) 2020 07 07
(210) 515660
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Inugast
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy diety, suplementy diety
z pszenicy, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla sportowców,
suplementy diety w płynie, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające
lecytynę, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety
do kontroli cholesterolu, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety
zawierające siemię lniane, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety
zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające węgiel
aktywny, suplementy diety z kwasem foliowym, suplementy diety
ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone
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głównie z witamin, suplementy diety składające się z aminokwasów,
suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety stosowane w poście modyfikowanym.

(111) 337516
(220) 2020 07 07
(210) 515661
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(540) (znak słowny)
(540) GLYALTON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia cukrzycy.
(111) 337517
(220) 2020 07 07
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) CADEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLMEXPERT
(540)

(210) 515673

(591) granatowy, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe [programy], oprogramowanie do automatyzacji dokumentów, oprogramowanie systemów informacyjnych zarządzania
[MIS], oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania
bazami danych, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji
i danych, elektroniczne bazy danych, 35 komputerowe zarządzanie
bazami danych, komputerowe zarządzanie plikami, skomputeryzowane zarządzanie danymi, 38 zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych, 42 wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, pisanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania
komputerowego, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania komputerowych baz danych,
opracowywanie oprogramowania komputerowego na potrzeby projektowania wspomaganego komputerowo / produkowania wspomaganego komputerowo [CAD/CAM], 45 licencjonowanie własności
intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne].
(111) 337518
(220) 2020 07 07
(210) 515691
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) SONGIN MAŁGORZATA BODY MIND, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BODYMIND CENTRUM ZDROWIA I URODY
(540)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.05
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(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych kosmetyków, perfum, artykułów
higieny osobistej, suplementów diety i zdrowej żywności, prezentów i upominków oraz ich kompozycji i zestawów, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi
współpracy z blogerami, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych,
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), 41 usługi nauczania, edukacji i oświaty w obszarze kosmetologii, medycyny estetycznej i laseroterapii, chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, dermatologii estetycznej, higieny i pielęgnacji urody,
informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie w obszarze kosmetologii, medycyny estetycznej i laseroterapii, kursy korespondencyjne,
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz
innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych w obszarze
kosmetologii, medycyny estetycznej i laseroterapii, chirurgii kosmetycznej i plastycznej, dermatologii estetycznej, higieny i pielęgnacji
urody, opracowania i rozprawy naukowe, edukacyjne i oświatowe,
publikowanie książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów
naukowych, edukacyjnych i oświatowych w obszarze kosmetologii,
medycyny estetycznej i laseroterapii, publikowanie on-line książek,
czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych
i oświatowych w obszarze kosmetologii, medycyny estetycznej i laseroterapii, chirurgii kosmetycznej i plastycznej, dermatologii estetycznej, higieny i pielęgnacji urody, prowadzenie blogów on-line,
w tym blogów o tematyce urody, zdrowia, mody i diety, prowadzone
za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi edukacyjne
odnośnie urody, zdrowia, mody i diety, usługi nauczania, edukacji
i oświaty, w tym w obszarze urody, zdrowia, mody i diety, informacje
o nauczaniu, edukacji i oświacie, w tym w obszarze urody, zdrowia,
mody i diety, organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów,
seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów
naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze urody,
zdrowia, mody i diety, publikowanie książek, czasopism, opracowań,
rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym
w obszarze urody, zdrowia, mody i diety, publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze urody, zdrowia, mody i diety,
pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym
w obszarze urody, zdrowia, mody i diety, usługi klubowe [rozrywka
lub nauczanie], usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów, szkoleń, kursów i innych form
kształcenia, prowadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, dermatologii estetycznej, higieny i pielęgnacji urody, usług klinik kosmetycznych, salonów kosmetycznych, salonów piękności, salonów fryzjerskich, salonów odnowy
biologicznej, ginekologii, usług w zakresie zabiegów kosmetycznych, upiększających, pielęgnacyjnych, zabiegów depilacyjnych,
usług manicure i pedicure, usług w zakresie makijażu, usług wizażu,
usług udostępniania saun, solariów, opieki paliatywnej, szpitali, placówek rekonwalescencji, pomocy medycznej, usług medycznych,
usług analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych
świadczonych przez laboratoria medyczne, usług doradczych w zakresie zdrowia i urody, usług higienicznych i kosmetycznych, w tym
zabiegów na twarz, ciało, rzęsy, paznokcie, włosy, usług klinik medycznych, ośrodków zdrowia, usług medycyny alternatywnej, usług
kuracji uzdrowiskowych, usług dentystycznych, badań w zakresie
diagnozy stanu zdrowia, doradztwa w zakresie diety i odżywiania się,
fizjoterapii, doradztwa w zakresie dietetyki i odżywiania, 44 usługi
medyczne w zakresie chirurgii kosmetycznej i plastycznej, dermatologii estetycznej, higieny i pielęgnacji urody, usługi klinik kosmetycznych, salonów kosmetycznych, salonów piękności, salonów fryzjerskich, salonów odnowy biologicznej, ginekologii, usługi w zakresie
zabiegów kosmetycznych, upiększających, pielęgnacyjnych, zabiegi
depilacyjne, usługi manicure i pedicure, usługi w zakresie makijażu,
usługi wizażu, usługi udostępniania saun, solariów, opieka paliatywna, szpitale, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, usługi
medyczne, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia i urody, usługi higieniczne i kosmetyczne,
w tym zabiegi na twarz, ciało, rzęsy, paznokcie, włosy, usługi klinik
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medycznych, ośrodki zdrowia, usługi medycyny alternatywnej, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi dentystyczne, badania w zakresie
diagnozy stanu zdrowia, doradztwo w zakresie diety i odżywiania
się, fizjoterapia, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania.
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(540) KOFEIN cafes network
(540)

(111) 337519
(220) 2020 07 07
(210) 515695
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) BORGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYDAJ z nami
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne,
do pobrania, 16 publikacje drukowane, książki, książki beletrystyczne, ilustrowane albumy, książki dla dzieci, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek], dystrybucja produktów do celów reklamowych, wynajem
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, 41 pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, edycja druków
zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych,
komputerowy skład drukarski [DTP], konsultacje edytorskie, korekta
rękopisów, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.
(111) 337520
(220) 2020 07 07
(210) 515696
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) AFLOPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aflopark
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 44
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 337521
(220) 2020 07 07
(210) 515698
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) GOŁĘBIOWSKI MIROSŁAW F.H. MIGO, Bogdańczowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biowski
(540)

(591) biały, brązowy, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 chrupki lub chipsy ziemniaczane, paluszki ziemniaczane, orzechy, w tym łuskane orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzeszki ziemne, orzechy nerkowca, pistacje i migdały suszone, pieczone,
solone lub przyprawione, 30 jogurty mrożone, napoje na bazie
mleka, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, kawa, bułeczki słodkie, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, cukierki, czekolada,
napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbata mrożona,
herbatniki, kanapki, napoje kawowe z mlekiem, puddingi, słodycze,
napoje na bazie herbaty, sorbety-lody, herbata, kakao, substytuty
kawy, 32 sorbety-napoje, soki owocowe, woda stołowa, lemoniady,
napoje bezalkoholowe, woda gazowana, woda sodowa, woda mineralna, koktajle bezalkoholowe, piwo, napoje owocowe i soki, 35 publikacja treści reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych,
wykonywanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i marketingowe, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internet, 43 restauracje,
restauracje samoobsługowe, usługi barowe, kawiarnie, bary szybkiej
obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, kafeterie.
(111) 337523
(220) 2020 07 08
(210) 515717
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zdrovicin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla
celów leczniczych, suplementy diety, preparaty witaminowe lecznicze, preparaty mineralne.
(111) 337524
(220) 2020 07 08
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) ŚLAŻYŃSKI KAROL, Kowalanka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIKING
(540)

(210) 515748

(591) zielony, czarny
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, oleje i tłuszcze jadalne, 30 sól, przyprawy
i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery,
dania gotowe i wytrawne przekąski, cukry, naturalne słodziki, ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, kawa, herbata, kakao.
(111) 337522
(220) 2020 07 07
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) TRAKT S.A., Moskwa (RU)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 515704

(531) 02.01.01, 02.01.02, 27.05.01
(510), (511) 20 krzesła, krzesła obrotowe, krzesła (fotele) biurowe.
(111) 337525
(151) 2020 12 01

(220) 2020 07 08
(441) 2020 08 17

(210) 515749
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(732) HYGIENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poopeys baby care
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 maski do oddychania, maski do oddychania inne niż
do sztucznego oddychania, maski ochronne, maski ochronne przed
zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, maski przeciwpyłowe, maski tlenowe, inne niż do celów medycznych, ochronne
maski na twarz do kasków ochronnych.
(111) 337526
(220) 2020 07 08
(210) 515758
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 31
(732) SKONIECZNA AGATA, SKONIECZNY IRENEUSZ EXPARTO
SPÓŁKA CYWILNA, Sokółka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CYKLON
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla przemysłu leśnego i drzewnego, rębaki, części zamienne do maszyn i urządzeń dla przemysłu
leśnego i drzewnego w tym części do rębaków, zawarte w tej klasie,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz poprzez Internet w zakresie
maszyn i urządzeń dla przemysłu leśnego i drzewnego, rębaków oraz
części do nich.
(111) 337527
(220) 2020 07 08
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 31
(732) NIEKOWAL RAFAŁ RN GROUP, Kajetany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RN GROUP
(540)
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filaktyki, diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń uwagi słuchowej, spektrum autyzmu, terapii
specjalnej, edukacyjne aplikacje mobilne, aplikacje mobilne do profilaktyki, diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń uwagi słuchowej, spektrum autyzmu, terapii specjalnej, urządzenia i przyrządy dydaktyczne i edukacyjne, urządzenia
i przyrządy do profilaktyki, diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń uwagi słuchowej, spektrum autyzmu, terapii specjalnej, roboty edukacyjne, roboty do profilaktyki,
diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej,
zaburzeń uwagi słuchowej, spektrum autyzmu, terapii specjalnej,
gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych
na nośnikach danych, 28 zabawki edukacyjne, zabawki do profilaktyki, diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej,
zaburzeń uwagi słuchowej, spektrum autyzmu, terapii specjalnej, 41
gry oferowane w systemie on-line (w sieci informatycznej), oprogramowanie i aplikacje do edukacji oferowane w systemie on-line
(w sieci informatycznej), oprogramowanie i aplikacje do profilaktyki,
diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej,
zaburzeń uwagi słuchowej, spektrum autyzmu, terapii specjalnej
oferowane w systemie on-line (w sieci informatycznej), organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów z zakresu edukacji, profilaktyki, diagnozy
i terapii psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń
uwagi słuchowej, spektrum autyzmu, terapii specjalnej, udzielanie
konsultacji i porad terapeutom, nauczycielom i rodzicom z zakresu
edukacji, profilaktyki, diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń uwagi słuchowej, spektrum autyzmu, terapii specjalnej.

(111) 337529
(220) 2020 07 08
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKUS
(540)

(210) 515765

(210) 515759

(591) niebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy wojskowe, 13 broń i amunicja, 35 usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych.
(111) 337528
(220) 2020 07 08
(210) 515762
(151) 2020 12 31
(441) 2020 09 14
(732) NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) edusensus
(510), (511) 9 oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, oprogramowanie rzeczywistości rozszerzonej do edukacji,
oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do profilaktyki, diagnozy
i terapii psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń
uwagi słuchowej, spektrum autyzmu, terapii specjalnej, oprogramowanie rzeczywistości rozszerzonej do profilaktyki, diagnozy i terapii
psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń uwagi
słuchowej, spektrum autyzmu, terapii specjalnej, oprogramowanie
komputerowe do edukacji, oprogramowanie komputerowe do pro-

(591) biały, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, mięso i wędliny, ekstrakty
mięsne, drób, ekstrakty drobiowe, dziczyzna, dziczyzna konserwowana, mięso konserwowane, konserwy mięsne, konserwy drobiowe,
mielonki (konserwy), mięso w puszce [konserwy], mięsa wędzone,
kiełbasy wędzone, mięso kiełbasiane, kiełbasy, kiełbaski konserwowane, parówki, podroby, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), gotowe dania z mięsa.
(111) 337530
(220) 2020 07 09
(210) 515768
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) WYSZKOWSKI MAREK AKURATA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zenon Frankster
(510), (511) 9 e-booki, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, dyski optyczne zapisane, edukacyjne materiały do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej
[do pobrania], książki zapisane na płytach, książki audio, książki
elektroniczne do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania,
nagrania wideo, podcasty, podcasty do pobrania, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty CD i DVD, 35 pomoc, usługi
doradcze i konsultacje, usługi administracyjne w zakresie kierowania
klientów na konsultacje z prawnikiem, konsultacje w zakresie oceny
rynku, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi doradztwa biznesowego, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
świadczone on‑line w zakresie następujących towarów: e-booki, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, dyski
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optyczne zapisane, edukacyjne materiały do pobrania, podręczniki
szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], książki zapisane
na płytach, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, nagrania wideo, podcasty, podcasty
do pobrania, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty
CD i DVD, 36 profesjonalne usługi konsultacyjne dotyczące finansów,
konsultacje dla klientów w zakresie organizacji spłat długów, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo i analiza finansowa, analizy
finansowe, prognozy finansowe, usługi doradcze w zakresie strategii
finansowych, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo finansowe
związane z usługami kredytowymi, konsultacje kredytowe, pośrednictwo w umowach kredytowych, ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, sporządzanie raportów kredytowych,
sporządzanie raportów i analiz finansowych, sporządzanie oraz
analiza raportów finansowych, udostępnianie raportów na temat
szacowania kredytów, sporządzanie raportów na temat ratingów
kredytowych, usługi w zakresie punktowej oceny kredytowej, usługi
weryfikacji kredytów, 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, prowadzenie portalu w internecie polegające na przesyłaniu informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi świadczone przez portal internetowy w zakresie udostępniania na portalu
informacji, wiadomości, aktualności, ogłoszeń, reklam, filmów, fotografii, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi
w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych,
internetowy serwis informacyjny, nadawanie treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, podcasting, transmisje internetowe, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków,
obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów
[chatroomów] oraz forów internetowych, 41 zapewnianie kursów
szkoleniowych online, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów,
zapewnianie kursów instruktażowych w zakresie finansów, usługi
edukacyjne i szkoleniowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów i kursów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji, sympozjów, zjazdów i kongresów, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie
kursów internetowych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie drogą elektroniczną, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, organizacja webinariów,
45 usługi prawne, udzielanie licencji, usługi w zakresie doradztwa
prawnego, doradztwo w zakresie sporów sądowych.

(111) 337531
(220) 2020 07 08
(210) 515771
(151) 2020 12 31
(441) 2020 09 14
(732) TUBES ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUBES Engineering
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.05.08, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 6 oploty stalowe dla węży, szybkozłącza i końcówki metalowe, prasy zaciskowe metalowe do węży, przewody wentylacyjne
z metalu, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, metalowe złącza rurowe, metalowe łączniki do rur, konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe, metalowe podesty obsługowe,
kosze metalowe, metalowe barierki ochronne, 7 łączniki zaciskowe
do rur [części do maszyn], hydrauliczne złącza obrotowe, zawory
hydrauliczne, pompy hydrauliczne, siłowniki hydrauliczne, siłowniki
obrotowe, pneumatyczne siłowniki zaworowe, zawory sterowane
pneumatycznie, urządzenia przeładunkowe, urządzenia do załadunku i wyładunku, złącza przeładunkowe, złącza suchoodcinające, 17
giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz
wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, węże, niemetalowe węże elastyczne, niemetalowe węże do celów przemysło-
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wych, węże elastyczne do transportu płynów, wyposażenie niemetalowe do giętkich przewodów sprężonego powietrza, rury giętkie
z tworzywa sztucznego do transportu gazu ziemnego, zimnej i gorącej wody, pary, substancji spożywczych, ropy i ropopochodnych,
agresywnych chemikaliów, materiałów trących, węże wentylacyjne,
węże hydrauliczne [niemetalowe, inne niż części systemów hydraulicznych pojazdów], węże pneumatyczne, niemetalowe, niemetalowe złącza i połączenia rurowe, osłony izolacyjne do przemysłowych
przewodów rurowych, niemetalowe węże ciśnieniowe, niemetalowe
złączki do węży, 19 niemetalowe rury wentylacyjne do budynków,
rury sztywne niemetalowe, rurociągi zasilające niemetalowe, 37
serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, montaż instalacji przemysłowych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, przygotowywanie terenu pod budowę, budownictwo, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], 39
transport, dostawa i montaż ramion przeładunkowych, podestów
obsługowych, koszy ochronnych, rurociągów, pomp, armatury przemysłowej, 41 usługi szkoleniowe dotyczące projektowania, usługi
szkoleniowe dla przemysłu, kursy szkoleniowe, 42 projektowanie
instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie złączy przeładunkowych, projektowanie urządzeń przeładunkowych, doradztwo
techniczne, projektowanie techniczne, projektowanie budowlane.

(111) 337532
(220) 2020 07 08
(210) 515773
(151) 2020 12 31
(441) 2020 09 14
(732) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex BĄBELOVE
(540)

(591) biały, czerwony, szary, biały
(531) 05.03.11, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, gazowane napoje bezalkoholowe, owocowe napoje bezalkoholowe, napoje gazowane bezalkoholowe, warzywne napoje bezalkoholowe.
(111) 337533
(220) 2020 07 09
(210) 515774
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BUSINESS & SCIENCE POLAND,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BSP BUSINESS & SCIENCE POLAND
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi lobbingu handlowego, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo i konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, usługi na-
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wiązywania kontaktów zawodowych, usługi w zakresie zarządzania
ryzykiem w działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], badania rynku i analizy
biznesowe, badania opinii publicznej, 36 usługi inwestycyjne, usługi
finansowania, pozyskiwanie finansowania dla działalności naukowej,
wynajem nieruchomości i majątku, 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie biznesu, usługi wydawnicze w zakresie nauki,
publikacja prac naukowych, udostępnianie publikacji online w zakresie biznesu i nauki, organizowanie konferencji, organizowanie
i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie konferencji biznesowych, organizowanie warsztatów, organizowanie i prowadzenie warsztatów w zakresie biznesu, organizowanie
i prowadzenie warsztatów naukowych, organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie szkoleń biznesowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń w dziedzinie nauk ścisłych i humanistycznych, 42
usługi naukowe i technologiczne, 45 usługi polityczne, usługi prawne, dostarczanie informacji prawnych, pośrednictwo w procedurach
prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi lobbystyczne, inne niż w celach handlowych.

(111) 337534
(220) 2020 07 09
(210) 515798
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) NIPPON SODA CO., LTD., Tokio (JP)
(540) (znak słowny)
(540) MOSPILAN MIZU
(510), (511) 5 insektycydy, fungicydy do stosowania w rolnictwie,
ogrodnictwie i w przydomowych ogrodach, insektycydy do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i w przydomowych ogrodach, herbicydy do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i w przydomowych
ogrodach, środki przeciw roztoczom do stosowania w rolnictwie,
ogrodnictwie i w przydomowych ogrodach, środki owadobójcze
do zwalczania termitów, preparaty do niszczenia robactwa.
(111) 337535
(220) 2020 07 09
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciech Vitro
(540)

(210) 515800

(591) zielony, granatowy
(531) 26.03.06, 26.04.01, 26.04.06, 26.04.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 4 znicze nagrobkowe, świece, 19 granulat szklany do znakowania dróg, szkło budowlane, szkło izolacyjne, szkło okienne
do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowane do użytku
w budownictwie, 21 butelki, butle szklane, buteleczki, gąsiory szklane, figurki ze szkła, statuetki ze szkła, kolby szklane jako pojemniki,
korki szklane do butelek, kubki, kufle, miski, miseczki, mozaiki ze szkła
nie do celów budownictwa, pojemniki do użytku w gospodarstwach
domowych nie z metali szlachetnych, słoje szklane, słoiki, szkło emaliowane, szkło opalowe, balony szklane, dzbanki, fiolki szklane (pojemniki), karafki, atomizery do perfum, bańki szklane, donice i doniczki szklane, dzieła sztuki ze szkła, figurki szklane, figurki z ceramiki,
flaszki ze szkła, świeczniki szklane, słoje do parafiny, pojemniki szklane na świece, znicze, środki zapachowe, środki odstraszające owady,
pudełka szklane, szklane naczynia żaroodporne, pojemniki na kanapki, pojemniki do napojów, pojemniki do przechowywania żywności,
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przemysłowe pojemniki opakowaniowe ze szkła i z porcelany, naczynia szklane do napojów, ozdobne kule szklane, pojemniki na olej,
ocet, pieprz i sól, szklane naczynia do picia, 35 zgrupowanie różnych
towarów obejmujące znicze nagrobkowe, świece, granulat szklany
do znakowania dróg, szkło budowlane, szkło izolacyjne, szkło okienne
do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowane do użytku w budownictwie, butelki, butle szklane, buteleczki, gąsiory szklane, figurki
ze szkła, statuetki ze szkła, kolby szklane jako pojemniki, korki szklane
do butelek, kubki, kufle, miski, miseczki, mozaiki ze szkła nie do celów
budownictwa, pojemniki do użytku w gospodarstwach domowych
nie z metali szlachetnych, słoje szklane, słoiki, szkło emaliowane, szkło
opalowe, balony szklane, dzbanki, fiolki szklane (pojemniki), karafki,
atomizery do perfum, bańki szklane, donice i doniczki szklane, dzieła sztuki ze szkła, figurki szklane, figurki z ceramiki, flaszki ze szkła,
świeczniki szklane, słoje do parafiny, pojemniki szklane na świece,
znicze, środki zapachowe, środki odstraszając owady, pudełka szklane, szklane naczynia żaroodporne, pojemniki na kanapki, pojemniki
do napojów, pojemniki do przechowywania żywności, przemysłowe
pojemniki opakowaniowe ze szkła i z porcelany, naczynia szklane
do napojów, ozdobne kule szklane, pojemniki na olej, ocet, pieprz
i sól, szklane naczynia do picia, pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i nabywać w ofercie hurtowej lub wysyłkowej, w składzie
fabrycznym, w witrynie internetowej własnej oraz w innych platformach internetowych oraz w sprzedaży bezpośredniej, w tym w sklepach stacjonarnych, 39 transport lądowy drogowy pojazdami uniwersalnymi i pojazdami specjalizowanymi.

(111) 337536
(220) 2020 07 09
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciech Vitro
(540)

(210) 515801

(591) zielony, granatowy
(531) 26.03.06, 26.04.01, 26.04.06, 26.04.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 4 znicze nagrobkowe, świece, 19 granulat szklany do znakowania dróg, szkło budowlane, szkło izolacyjne, szkło okienne
do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowane do użytku
w budownictwie, 21 butelki, butle szklane, buteleczki, gąsiory szklane, figurki ze szkła, statuetki ze szkła, kolby szklane jako pojemniki, korki szklane do butelek, kubki, kufle, miski, miseczki, mozaiki
ze szkła nie do celów budownictwa, pojemniki do użytku w gospodarstwach domowych nie z metali szlachetnych, słoje szklane,
słoiki, szkło emaliowane, szkło opalowe, balony szklane, dzbanki,
fiolki szklane (pojemniki), karafki, atomizery do perfum, bańki szklane, donice i doniczki szklane, dzieła sztuki ze szkła, figurki szklane,
figurki z ceramiki, flaszki ze szkła, świeczniki szklane, słoje do parafiny, pojemniki szklane na świece, znicze, środki zapachowe, środki
odstraszając owady, pudełka szklane, szklane naczynia żaroodporne,
pojemniki na kanapki, pojemniki do napojów, pojemniki do przechowywania żywności, przemysłowe pojemniki opakowaniowe
ze szkła i z porcelany, naczynia szklane do napojów, ozdobne kule
szklane, pojemniki na olej, ocet, pieprz i sól, szklane naczynia do picia, 35 zgrupowanie różnych towarów obejmujące znicze nagrobkowe, świece, granulat szklany do znakowania dróg, szkło budowlane,
szkło izolacyjne, szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowane do użytku w budownictwie, butelki, butle szklane,
buteleczki, gąsiory szklane, figurki ze szkła, statuetki ze szkła, kolby
szklane jako pojemniki, korki szklane do butelek, kubki, kufle, miski,
miseczki, mozaiki ze szkła nie do celów budownictwa, pojemniki
do użytku w gospodarstwach domowych nie z metali szlachetnych,
słoje szklane, słoiki, szkło emaliowane, szkło opalowe, balony szklane, dzbanki, fiolki szklane (pojemniki), karafki, atomizery do perfum,
bańki szklane, donice i doniczki szklane, dzieła sztuki ze szkła, figurki
szklane, figurki z ceramiki, flaszki ze szkła, świeczniki szklane, słoje
do parafiny, pojemniki szklane na świece, znicze, środki zapachowe,
środki odstraszając owady, pudełka szklane, szklane naczynia żaro-
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odporne, pojemniki na kanapki, pojemniki do napojów, pojemniki
do przechowywania żywności, przemysłowe pojemniki opakowaniowe ze szkła i z porcelany, naczynia szklane do napojów, ozdobne
kule szklane, pojemniki na olej, ocet, pieprz i sól, szklane naczynia
do picia, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i nabywać
w ofercie hurtowej lub wysyłkowej, w składzie fabrycznym, w witrynie internetowej własnej oraz w innych platformach internetowych
oraz w sprzedaży bezpośredniej, w tym w sklepach stacjonarnych,
39 transport lądowy drogowy pojazdami uniwersalnymi i pojazdami
specjalizowanymi.

(111) 337537
(220) 2020 07 09
(210) 515811
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczyca (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HURTAP
(510), (511) 3 preparaty toaletowe, środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne
i zapachowe, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty higieniczne
w postaci środków toaletowych, patyczki z watą do celów kosmetycznych, puszki bawełniane do celów kosmetycznych, waciki do celów
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna,
zestawy kosmetyków, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty i materiały diagnostyczne, żywe narządy i tkanki do celów chirurgicznych, 10
odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów
medycznych, protezy i sztuczne implanty, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran,
urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, przyrządy i przybory
dentystyczne, maski i sprzęt do sztucznego oddychania, artykuły
antykoncepcyjne, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi
handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi handlu hurtowego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami medycznymi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej artykułów kosmetycznych.
(111) 337538
(220) 2020 07 09
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczyca (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 515812

Nr 11/2021

(540) CEPHAMED
(510), (511) 3 preparaty toaletowe, środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne
i zapachowe, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty higieniczne
w postaci środków toaletowych, patyczki z watą do celów kosmetycznych, puszki bawełniane do celów kosmetycznych, waciki do celów
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna,
zestawy kosmetyków, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty i materiały
diagnostyczne, żywe narządy i tkanki do celów chirurgicznych.
(111) 337539
(220) 2020 07 09
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) CZAPSKI KRZYSZTOF, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pani SZYSZKA
(540)

(210) 515821

(591) brązowy, jasnobrązowy, biały
(531) 02.03.01, 02.03.02, 05.11.15, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 zapachy do samochodu, zapachy do pomieszczeń,
wkłady do dozowników elektrycznych i nieelektrycznych do pomieszczeń, wkłady do dozowników elektrycznych i nieelektrycznych
do samochodów, olejki zapachowe wydzielające aromat po podgrzaniu, spreje zapachowe do pomieszczeń, olejki zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe, kostki zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, drewno zapachowe, szyszka zapachowa,
zapachowa szyszka sosnowa, zapachowa szyszka sosnowa wyłuszczona i wysuszona, nośniki zapachu w postaci szyszki do aromaterapii w samochodzie, drewniane nośniki zapachu, naturalne nośniki
zapachu w postaci naturalnej, wyłuszczonej i wysuszonej szyszki
do aromaterapii w samochodzie, ekologiczne nośniki zapachu w postaci szyszki do aromaterapii w samochodzie, esencje eteryczne,
olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, mieszaniny olejków
eterycznych, środki odświeżające powietrze [zapachowe].
(111) 337540
(220) 2020 07 09
(210) 515825
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) ZIÓŁKOWSKI MICHAŁ IPIDEA KANCELARIA PRAWNOPATENTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IPIDEA
(510), (511) 45 doradztwo prawne.
(111) 337541
(220) 2020 07 09
(210) 515840
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAXINOR FORTE
(510), (511) 5 suplementy diety.
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(111) 337542
(220) 2020 07 09
(210) 515842
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PANER
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 337543
(220) 2020 07 09
(210) 515843
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CLIMASTOP
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 337544
(220) 2020 07 09
(210) 515846
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 17
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FENNOLACT
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 337545
(220) 2020 07 09
(210) 515848
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 17
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DELAPIS
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 337546
(220) 2020 07 09
(210) 515851
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 17
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) URAGIN
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 337547
(220) 2020 07 09
(210) 515859
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAFERT
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 337548
(220) 2020 07 09
(210) 515860
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EVENING PRIMROSE
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 337549
(220) 2020 07 09
(210) 515863
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CIMMERIN
(510), (511) 3 kosmetyk.
(111) 337550
(220) 2020 07 09
(210) 515873
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) PROFERT
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 337551
(220) 2020 07 09
(210) 515874
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KARTILIN
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 337552
(220) 2020 07 10
(210) 515884
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) STYRMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLUE-STYR
(510), (511) 16 materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 17
materiały wypełniające, uszczelniające, izolacyjne, materiały do pakowania i wypychania z gumy lub tworzyw sztucznych, 19 styropian,
materiały budowlane niemetalowe.
(111) 337553
(220) 2020 07 10
(210) 515885
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 31
(732) BAR RESTAURACJA U CHŁOPA LUCYNA GNIECKA,
PRZEMYSŁAW GNIECKI, Hrubieszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GNIECKI HOTEL & RESTAURANT
(540)

(531) 27.05.01, 24.01.05, 24.01.07, 24.01.15, 01.01.01, 01.01.04, 01.01.10
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, gastronomiczne i cateringowe,
bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele,
pensjonaty], dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, informowanie i porady w zakresie
przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], motele, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje samoobsługowe, rezerwacje miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi
osobistych kucharzy, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji
specjalizujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracji
washoku, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie
sal na zebrania, konferencje, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie
namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(111) 337554
(220) 2020 07 10
(210) 515886
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) WIELGOMAS ALEKSANDRA, Milanówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Luna
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-video, w tym płyty CD i DVD, kasety magnetofonowe, płyty analogowe, kasety video, taśmy filmowe, elektroniczne
nośniki audiowizualne, reprodukcje zapisanych nośników informacji, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, nagrania wideo
z muzyką, do pobrania, filmy do pobrania, publikacje elektroniczne,
do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania, nagrania wideo do pobrania, pliki multimedialne do pobrania, muzyczne nagrania dźwiękowe
do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3, 41 usługi
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zespołu muzycznego, usługi artystyczne, usługi rozrywkowe, działalność estradowa, usługi w zakresie organizowania i obsługi imprez
artystycznych, rozrywkowych, wszelkich form publicznych występów
i prezentacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub szkoleniowym, organizowania i wykonywania koncertów, komponowania
utworów muzycznych, komponowania tekstów artystycznych, usługi w zakresie organizowania spektakli i widowisk z dziedziny kultury
i rozrywki, informacji o imprezach artystycznych, wypożyczania nagrań dźwiękowych, przygotowywania materiału do produkcji fonograficznej, rejestrowania koncertów, imprez artystycznych, produkcji
filmów i widowisk, doradztwo muzyczne, usługi studia nagrań, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.

(111) 337555
(220) 2020 07 10
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) BINDA DAMIAN TEMMUZ, Tymbark (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Derton
(540)

(210) 515904

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 7 elektronarzędzia, narzędzia elektryczne, elektryczne
narzędzia ogrodnicze, elektryczne narzędzia wiertnicze, przenośne
narzędzia elektryczne, elektryczne narzędzia obsługiwane ręcznie,
narzędzia napędzane elektrycznie, narzędzia elektryczne do polerowania, narzędzia tnące z napędem elektrycznym, kosiarki spalinowe,
glebogryzarki, glebogryzarki ogrodowe, aeratory, kosy [maszyny],
kosiarki, kosiarki mechaniczne, narzędzia pneumatyczne, sprężarki,
piły [maszyny], piły silnikowe, piły ręczne silnikowe, piły z napędem
mechanicznym, kompresory pneumatyczne, kosiarki elektryczne,
wertykulatory spalinowe, aeratory spalinowe, glebogryzarki spalinowe, piły spalinowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z elektronarzędziami, narzędziami spalinowymi, urządzeniami elektrycznymi, urządzeniami spalinowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z elektronarzędziami, narzędziami spalinowymi, urządzeniami elektrycznymi, urządzeniami spalinowymi, usługi importowo-eksportowe.
(111) 337556
(220) 2020 07 10
(210) 515907
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 31
(732) SUSHITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SushiTU
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, pomarańczowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.15, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.06,
26.03.16, 26.11.03, 26.11.09, 26.13.25, 26.01.02, 26.01.03
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi
w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe,
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organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie
posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów
alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi
cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi restauracji sprzedających sushi,
usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską, usługi restauracji japońskich, przygotowanie dań kuchni japońskiej do bezpośredniego
spożycia.

(111) 337557
(220) 2020 07 10
(210) 515908
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 31
(732) SKOWROŃSKA ANNA ARTCOP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTCOP
(540)

(591) niebieski, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 szyldy z tworzyw sztucznych, pudełka z tworzyw
sztucznych, etykiety z tworzyw sztucznych, podkładki z tworzyw
sztucznych, pokrywy z tworzyw sztucznych, skrzynki z tworzyw
sztucznych, plakietki imienne z tworzyw sztucznych, szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, tablice ozdobne wykonane z tworzyw
sztucznych, tablice wystawowe wykonane z tworzyw sztucznych,
skrzynki do pakowania z tworzyw sztucznych, pudełka z tworzyw
sztucznych do pakowania, skrzynki na listy wykonane z tworzyw
sztucznych, przezroczyste oprawki z tworzyw sztucznych na identyfikatory, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli,
pudełka do układania jedno na drugim [z tworzyw sztucznych], stojaki i wieszaki na narzędzia z tworzyw sztucznych, cenniki w punktach
sprzedaży wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych, ścianki
działowe z tworzyw sztucznych [meble], osłony ochronne z materiałów z tworzyw sztucznych, 40 grawerowanie, grawerowanie matryc,
grawerowanie form, grawerowanie laserowe, grawerowanie pieczątek, usługi grawerowania pieczęci, usługi grawerowania pieczątek
gumowych, usługi grawerowania tabliczek z nazwiskiem, udzielanie
informacji związanych z grawerowaniem pieczątek, drukowanie,
drukowanie szablonów, drukowanie wzorów, drukowanie fotograficzne, drukowanie zdjęć, drukowanie fotograwiury, drukowanie
offsetowe, drukowanie wklęsłe, drukowanie cyfrowe, usługi drukowania, drukowanie portretów, drukowanie litograficzne, drukowanie
3D, usługi wykańczania druków, wytrawianie fotograficzne druków,
drukowanie wzorów dla osób trzecich, usługi w zakresie drukowania
materiałów papierniczych, drukowanie, na zamówienie, nazw firm
oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, laminowanie, laminowanie papieru, laminowanie tworzyw
sztucznych, laminowanie arkuszy z tworzyw sztucznych, usługi składania druku, introligatorstwo, przetwarzanie tworzyw sztucznych,
wytłaczanie tworzyw sztucznych, formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka materiałów z tworzyw sztucznych w celu
produkcji form z tworzyw sztucznych, obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, udzielanie informacji związanych
z przetwarzaniem materiałów z tworzyw sztucznych.
(111) 337558
(220) 2020 07 10
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) TABIN ŁUKASZ LTL, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WATER TECHNIC

(210) 515910
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(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, zmiękczacze wody, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych, filtry do użytku przemysłowego i domowego, filtry do oczyszczania wody, filtry do wody, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje do oczyszczania,
odsalania i uzdatniania wody, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji
i odkażania, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna.
(111) 337559
(220) 2020 07 11
(210) 515913
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) FBJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LoLoDzik
(540)

(591) czarny, biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
brązowy, pomarańczowy, jasnopomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.01.18, 26.01.03, 26.01.16, 03.04.20,
03.04.24, 26.13.01
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody owocowe, lody mleczne,
lody na patyku, sorbety [lody], jogurt mrożony [lody spożywcze],
jogurty spożywcze, napoje z lodów, ciasta lodowe, ciasta [słodkie
lub słone], desery lodowe, lodowe wyroby cukiernicze, lodowe słodycze, mieszanki do sporządzania produktów lodowych, proszki
i preparaty do produkcji lodów, proszki i preparaty do produkcji
napojów typu shake, surowce do produkcji lodów, lody w proszku,
płynne masy lodowe, koncentraty w proszku, sosy i polewy do deserów, wafle do lodów i deserów, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, słodycze, aromaty spożywcze, lody typu sandwich, lizaki
lodowe, kanapki, sandwicze, nadziewane kanapki, zawijane kanapki
typu wrap (pieczywo), gofry, kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, 43 lodziarnie, usługi kawiarni, bary, kafeterie, restauracje
samoobsługowe, bary przekąskowe, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, usługi barów typu fast-food
na wynos, fast-food z wózka lub przyczepy, usługi kateringowe,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi doradcze dotyczące
żywości, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi
mobilnych restauracji, usługi restauracyjne, wypożyczanie urządzeń
gastronomicznych.
(111) 337560
(220) 2020 07 11
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 31
(732) RECA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Choszczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RECA SOLAR

(210) 515919
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(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], fotowoltaiczne moduły słoneczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
falowniki fotowoltaiczne, elektryczne przemienniki częstotliwości,
komórki fotowoltaiczne, panele fotowoltaiczne, panele słoneczne,
płyty słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, matryce do paneli słonecznych, akumulatory energii fotowoltaicznej, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
baterie słoneczne do użytku domowego, baterie słoneczne do celów
przemysłowych, czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania
słonecznego, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do prowadzenia
dystrybucji energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, komponenty elektryczne i elektroniczne,
kable i przewody elektryczne, filtry elektryczne, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
świadczone online w zakresie następujących towarów: urządzenia
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, instalacje
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], fotowoltaiczne moduły słoneczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne,
elektryczne przemienniki częstotliwości, komórki fotowoltaiczne,
panele fotowoltaiczne, panele słoneczne, płyty słoneczne, panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, matryce do paneli
słonecznych, akumulatory energii fotowoltaicznej, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, baterie słoneczne do użytku domowego, baterie słoneczne do celów przemysłowych, czujniki
elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, komponenty elektryczne i elektroniczne, kable i przewody elektryczne, filtry elektryczne, 37 konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji
fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, instalacja systemów ogrzewania
słonecznego, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, budowa użytkowych instalacji słonecznych, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną.

(111) 337561
(220) 2020 07 11
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) RECA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Choszczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RECA SOLAR
(540)

(210) 515920

(591) ciemnoniebieski, żółty, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.13, 26.03.05, 26.13.25
(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elek-
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trycznej [elektrownie fotowoltaiczne], fotowoltaiczne moduły słoneczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
falowniki fotowoltaiczne, elektryczne przemienniki częstotliwości,
komórki fotowoltaiczne, panele fotowoltaiczne, panele słoneczne,
płyty słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, matryce do paneli słonecznych, akumulatory energii fotowoltaicznej, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
baterie słoneczne do użytku domowego, baterie słoneczne do celów
przemysłowych, czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania
słonecznego, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do prowadzenia
dystrybucji energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, komponenty elektryczne i elektroniczne,
kable i przewody elektryczne, filtry elektryczne, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
świadczone online w zakresie następujących towarów: urządzenia
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, instalacje
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], fotowoltaiczne moduły słoneczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne,
elektryczne przemienniki częstotliwości, komórki fotowoltaiczne,
panele fotowoltaiczne, panele słoneczne, płyty słoneczne, panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, matryce do paneli
słonecznych, akumulatory energii fotowoltaicznej, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, baterie słoneczne do użytku domowego, baterie słoneczne do celów przemysłowych, czujniki
elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, komponenty elektryczne i elektroniczne, kable i przewody elektryczne, filtry elektryczne, 37 konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji
fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, instalacja systemów ogrzewania
słonecznego, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, budowa użytkowych instalacji słonecznych, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną.

(111) 337562
(220) 2020 07 12
(210) 515921
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) ZIÓŁKOWSKI MICHAŁ IPIDEA KANCELARIA PRAWNOPATENTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IPIDEA
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 45 doradztwo prawne.
(111) 337563
(220) 2020 07 13
(210) 515933
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 07
(732) MATYJASIAK KONRAD SOFTWARE SOLUTIONS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Anteeo WMS
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(540)

(591) czerwony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.21
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie
komputerowe [programy], oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, 42 usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi doradztwa informatycznego, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania,
projektowanie systemów informatycznych, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych
[EDP], powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego.
(111) 337564
(220) 2020 07 13
(210) 515934
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 31
(732) POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY PZM
(540)

(591) czarny, szary, czerwony, niebieski, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.07.01, 03.07.02, 26.01.01, 26.01.03,
15.07.01, 15.07.03, 26.13.25, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.07, 26.03.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych,
prowadzenie targów w sektorze motoryzacyjnym, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów
na reklamy, usługi merchandisingu, usługi aukcyjne, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie hotelami, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz za pośrednictwem stron internetowych w związku z samochodami, częściami samochodowymi, akcesoriami samochodowymi,
artykułami sportowymi, sprzętem sportowym, odzieżą i dodatkami odzieżowymi, drukami, materiałami piśmiennymi, 39 transport,
parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, przewożenie i dostarczanie towarów,
spedycja, transport pasażerski, organizacja wycieczek, usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, holowanie pojazdów, wypożyczanie środków
transportu, wynajmowanie miejsc parkingowych, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych,
organizowanie rajdów motocyklowych, usługi wydawnicze, publikacja broszur, publikacja książek, czasopism, multimedialne wydania
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czasopism, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem
baz danych lub Internetu, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, sprawozdania wiadomości, usługi w zakresie publikacji
map, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizacja
i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizowanie imprez
i konkursów sportowych, organizowanie konkursów edukacyjnych,
organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, chronometraż imprez sportowych, kultura fizyczna, usługi edukacyjne i instruktażowe, nauka jazdy, szkolenia
kierowców samochodów, wynajem sprzętu sportowego i obiektów
sportowych, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo,
42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, przegląd samochodów, badanie techniczne, testowanie pojazdów,
kontrola techniczna pojazdów, usługi z zakresu technologii bezpieczeństwa dotyczące pojazdów lądowych, projektowanie pojazdów
oraz części i elementów pojazdów, badania w dziedzinie mechaniki,
usługi dotyczące ekspertyz rzeczoznawców w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, udostępnianie obiektów na imprezy
i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi informacji i rezerwacji
w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów.

(111) 337565
(220) 2020 07 13
(210) 515935
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 31
(732) POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZM
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.09, 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 27.05.24,
26.11.03, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych,
prowadzenie targów w sektorze motoryzacyjnym, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów
na reklamy, usługi merchandisingu, usługi aukcyjne, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie hotelami, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz za pośrednictwem stron internetowych w związku z samochodami, częściami samochodowymi, akcesoriami samochodowymi,
artykułami sportowymi, sprzętem sportowym, odzieżą i dodatkami odzieżowymi, drukami, materiałami piśmiennymi, 39 transport,
parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, przewożenie i dostarczanie towarów,
spedycja, transport pasażerski, organizacja wycieczek, usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, holowanie pojazdów, wypożyczanie środków
transportu, wynajmowanie miejsc parkingowych, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych,
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organizowanie rajdów motocyklowych, usługi wydawnicze, publikacja broszur, publikacja książek, czasopism, multimedialne wydania
czasopism, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem
baz danych lub Internetu, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, sprawozdania wiadomości, usługi w zakresie publikacji
map, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizacja
i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizowanie imprez
i konkursów sportowych, organizowanie konkursów edukacyjnych,
organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, chronometraż imprez sportowych, kultura fizyczna, usługi edukacyjne i instruktażowe, nauka jazdy, szkolenia
kierowców samochodów, wynajem sprzętu sportowego i obiektów
sportowych, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo,
42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, przegląd samochodów, badanie techniczne, testowanie pojazdów,
kontrola techniczna pojazdów, usługi z zakresu technologii bezpieczeństwa dotyczące pojazdów lądowych, projektowanie pojazdów
oraz części i elementów pojazdów, badania w dziedzinie mechaniki,
usługi dotyczące ekspertyz rzeczoznawców w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, udostępnianie obiektów na imprezy
i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi informacji i rezerwacji
w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów.

(111) 337566
(220) 2019 11 07
(210) 506510
(151) 2021 02 04
(441) 2020 10 12
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 39 i pół tygodnia
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału
zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór
zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), programy
komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom
telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych,
konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym
jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video w postaci
skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji
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o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych
i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego
sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii
gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery,
bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy
komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria
skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki
polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod
mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy,
stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary
ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej,
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji
od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów
poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być
nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line
z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja
i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu
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do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych
z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu
za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów
i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów,
dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych
i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania
dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi
automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie
z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www
przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów
drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet
w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej
zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie
badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań
w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie
usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody,
usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych.

(111) 337567
(220) 2020 08 10
(210) 516947
(151) 2021 02 09
(441) 2020 10 26
(732) NOSILAPKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NOSILAPKA.PL
(510), (511) 10 temblaki [bandaże podtrzymujące], 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu hurtowego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych.
(111) 337568
(220) 2020 07 13
(210) 516028
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) ZEIDLER WOJCIECH FIRMA USŁUGOWA BASKET, Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BASKET CAMP
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 26.01.02, 26.01.11, 26.01.12, 26.04.08, 26.04.09, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
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(510), (511) 35 programy lojalnościowe klienta, bezpośrednia reklama pocztowa, fakturowanie, reklama, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi marketingowe, usługi public relations, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, usługi relacji z mediami, usługi menedżerskie dla sportowców,
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów],
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, marketing ukierunkowany, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 41 kultura
fizyczna, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie zawodów
sportowych, sport (wypożyczanie sprzętu z wyjątkiem pojazdów),
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi rozrywkowe, wynajmowanie obiektów, sportowych, produkcja widowisk, wynajmowanie stadionów,
chronometraż imprez sportowych, informacja o rekreacji, nauczanie indywidualne, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych.
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na rzecz podmiotów handlowych, pośrednictwo w zakresie kapitału
podwyższonego ryzyka, inwestycje kapitałowe, inwestowanie funduszy kapitałowych, inwestowanie funduszy kapitałowych w przedsiębiorstwa oferujące oprogramowanie IT, doradztwo i wsparcie finansowe, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie spółkami
inwestycyjnymi, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie aktywami, zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, finansowanie oparte
na aktywach, zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, usługi
w zakresie zarządzania aktywami, doradztwo finansowe w zakresie
zarządzania aktywami, zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich,
zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, usługi w zakresie
inwestycji w papiery wartościowe, rozwijanie portfeli inwestycyjnych,
udzielanie gwarancji, udzielanie pożyczek.

(111) 337572
(220) 2020 05 26
(151) 2021 01 07
(441) 2020 09 21
(732) HAMPTON KATARZYNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOF687
(540)

(210) 513960

(111) 337569
(220) 2020 03 04
(210) 510997
(151) 2021 01 07
(441) 2020 09 21
(732) Bridgestone Corporation, Tokio (JP)
(540) (znak słowny)
(540) VMDL
(510), (511) 12 opony terenowe, opony do maszyn górniczych, opony do równiarek mechanicznych, opony do ładowarek łopatowych,
opony do buldożerów, opony do walców kołowych, opony do żurawi
na kołach, opony do żurawi, opony do ciągników zrywkowych, opony do pługów śnieżnych, opony do przesuwnych betoniarek drogowych, opony do spychaczy, opony do samochodów wywrotek, opony do przegubowych samochodów wywrotek, opony do pojazdów
przeładunkowych, opony do ciężarówek.
(111) 337570
(220) 2020 11 02
(210) 520275
(151) 2021 04 07
(441) 2020 12 21
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Nasze polskie!
(540)

(591) czerwony, biały, zielony
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 02.09.01,
27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 29 wędliny, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wędlin, doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji wędlin.
(111) 337571
(220) 2020 07 30
(210) 516599
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) VENTURE INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Meritum.VC
(510), (511) 36 usługi finansowe, zarządzanie finansami, doradztwo
finansowe, finansowe usługi konsultingowe, analizy finansowe, usługi
inwestycyjne, finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie
kapitałem wysokiego ryzyka, usługi związane z kapitałem wysokiego
ryzyka, usługi inwestycyjne w zakresie kapitału wysokiego ryzyka i kapitału na przedsięwzięcia, usługi finansowania kapitałem wysokiego
ryzyka na rzecz firm, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka

(591) czarny, szary, czerwony, biały
(531) 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 16 materiały edukacyjne i instruktażowe.
(111) 337573
(220) 2020 10 05
(210) 519100
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732) AOUZAL OUALID MAGHREB UNIFOOD IMPORT EXPORT,
Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aroma Kebab taste the mediterranean
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 01.07.06, 01.07.19, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.09, 26.11.02,
26.11.08, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, mięso
gotowe do spożycia, mięso i wyroby mięsne, krojone warzywa, warzywa grillowane, warzywa konserwowane, warzywa konserwowane [w oleju], frytki, oliwki nadziewane, oliwki nadziewane czerwoną
papryką, oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami, pasta
z bakłażana, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], hummus
[pasta z ciecierzycy], falafel, 43 bary, bary przekąskowe, bary szybkiej
obsługi [snack-bary], restauracje oferujące dania na wynos, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, usługi barów i restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi w zakresie barów szybkiej
obsługi, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
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(111) 337574
(220) 2020 02 12
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 04
(732) FARMIO BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ściółkovo znaczy jajko
(540)

(210) 510113
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(732) REGIONALNY ZAKŁAD MLECZARSKI SMREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smrek
(540)

(591) zielony, czerwony, pomarańczowy
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 jaja, jaja w proszku, białka jajek, żółtka jajek.
(111) 337575
(220) 2020 02 11
(210) 510081
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 14
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAINA WĘDLIN Select
(540)

(591) biały, brązowy, złoty
(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, wędliny.
(111) 337576
(220) 2014 02 05
(151) 2021 03 05
(441) 2014 05 26
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart DOM
(540)

(210) 424527

(591) czerwony, jasnobrązowy, biały, jasnozielony, ciemnoszary,
jasnoniebieski
(531) 02.03.04, 02.03.12, 06.01.02, 07.01.09, 11.01.17, 26.04.05,
26.04.07, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19
(510), (511) 29 kiełbasy wędzone, liofilizowane mięso, mięsa wędzone, paczkowane mięso, wędliny, suszone mięso, masło, przetworzony ser, ser twarogowy, ser miękki, ser owczy, ser twardy.
(111) 337578
(220) 2020 09 22
(210) 518668
(151) 2021 04 14
(441) 2020 12 28
(732) GRYGATOWICZ-SZUMOWSKA EWELINA SYLWIA,
Choroszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T TERMINUS GROUP www.acterminus.pl
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski, szary
(531) 26.01.03, 26.01.18, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17,
27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi importowo-eksportowe, 36 usługi celne.
(111) 337579
(220) 2020 09 28
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) WUDYKA ŁUKASZ YZER, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEOSEM 24 WE REACH CONVERSION PEAKS
(540)

(531) 07.03.11, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii,
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię,
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie
w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi
związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem
śmieci, pośrednictwo w zakresie ww. usług, zarządzanie dostępem
i korzystaniem z ww. usług, informacja o ww. usługach, 44 usługi
medyczne, usługi opiekuńcze, pośrednictwo w zakresie ww. usług,
zarządzanie dostępem i korzystaniem z ww. usług, informacja o ww.
usługach, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, pośrednictwo w zakresie ww. usług, zarządzanie dostępem i korzystaniem z ww. usług, informacja o ww. usługach.
(111) 337577
(151) 2021 04 01

(220) 2020 09 23
(441) 2020 11 30

(210) 518721

(210) 517190

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 26.01.07, 24.15.01
(510), (511) 35 wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, optymalizacja stron internetowych, reklama
biznesowych stron internetowych, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych,
promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron
trzecich, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach
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internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, promowanie projektów innych
osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem
strony internetowej, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie
dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online
za pośrednictwem strony internetowej, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowe) online ułatwiające nawiązywanie kontaktów
między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, 42 projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron internetowych, projektowanie
stron głównych, programowanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych, kompilacja stron internetowych, tworzenie
stron internetowych, projektowanie komputerowych stron internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych, programowanie
spersonalizowanych stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie
projektowania stron głównych i stron internetowych, doradztwo
w projektowaniu stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie stron internetowych dla innych, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób
trzecich, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, usługi testowania obciążenia stron internetowych, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie stron głównych do sieci
komputerowych, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron
głównych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, usługi w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie stron głównych dla osób trzecich, aktualizacja stron głównych dla
osób trzecich, programowanie oprogramowania do opracowywania
stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych
stron internetowych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych
osobom trzecim, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób
trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie i projektowanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, projektowanie i wdrażanie stron internetowych
dla osób trzecich, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do opracowywania stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, instalowanie stron
internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, projektowanie
i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług
online i Internetu, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego,
pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla
osób trzecich [usługi informatyczne], hosting stron internetowych,
hosting mobilnych stron internetowych, hosting spersonalizowanych stron internetowych, hosting stron internetowych w Internecie, usługi w zakresie hostingu stron internetowych, wypożyczanie
oprogramowania do opracowywania stron internetowych, wynajem
przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, hosting
przestrzeni pamięciowe na potrzeby stron internetowych, hosting
stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego
przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, hosting strony internetowej online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online
nie do pobrania do opracowywania stron internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej,
hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach
komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, doradztwo zwią-
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zane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej.

(111) 337580
(220) 2020 09 07
(210) 517996
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732) MONDEX ANNA I JERZY AFFEK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bath lab BY MONDEX
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 dozowniki mydła, dozowniki mydła w płynie, dozowniki mydła do rąk, drążki na ręczniki, wieszaki na ręczniki, kosze
na ręczniki, wieszaki prętowe na ręczniki, kosze na papier, uchwyty
na papier toaletowy, stojaki na papier toaletowy, szczotki do misek
klozetowych, szczotki kąpielowe, szczotki do czyszczenia wanien,
stojaki na szczotki klozetowe, miednice łazienkowe, wiadra łazienkowe, szczoteczki do zębów, uchwyty na szczoteczki do zębów, stojaki na szczoteczki do zębów, dozowniki pasty do zębów, pojemniki
na szczoteczki do zębów, wyciskarki do pasty do zębów, futerały
na szczoteczki do zębów, pudełeczka do przechowywania sztucznych zębów, kubki plastikowe, kubki ceramiczne, kubki wykonane
z tworzyw sztucznych, mydelniczki, mydelniczki ścienne, uchwyty
na mydło do rąk, półki na mydło do rąk, wieszaki na ręczniki, drążki na ręczniki nie z metalu szlachetnego, gąbki, gąbki czyszczące,
gąbki toaletowe, uchwyty na gąbki, gąbki do kąpieli, gąbki do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąbki kosmetyczne, myjki do twarzy,
myjki do twarzy w postaci rękawiczek, myjki do peelingu ciała, myjki złuszczające do skóry ciała, uchwyty na produkty do mycia ciała,
półki na produkty do mycia ciała, pojemniki na środki do czyszczenia
zębów, zestawy do pielęgnacji jamy ustnej składające się ze szczoteczek do zębów i nici dentystycznych, 24 zasłony prysznicowe, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
ręczniki, ręczniki przystosowane do dozowników, pokrowce na deski
klozetowe, 27 dywaniki łazienkowe, maty łazienkowe, materiałowe
maty łazienkowe, maty łazienkowe gumowe, papierowe maty łazienkowe, maty łazienkowe z tworzyw sztucznych, antypoślizgowe maty
prysznicowe, antypoślizgowe maty do wanien, maty prysznicowe.
(111) 337581
(220) 2020 07 24
(210) 516405
(151) 2021 03 30
(441) 2020 12 14
(732) LENZ BARTOSZ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lenz
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości,
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości,
doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi
na nieruchomości mieszkaniowe, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa
nieruchomości [tylko nieruchomości], finansowanie konsorcjalne
nieruchomości, finansowanie nieruchomości, finansowe zarządzanie
projektami z dziedziny nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], nabywanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, ocena i wycena nieruchomości,
ocena nieruchomości [wycena], organizacja najmu nieruchomości
handlowych, odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości,
organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie finan-
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sowania zakupu nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizowanie
wynajmu nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, planowanie
inwestycji w nieruchomości, pobieranie podatków od nieruchomości
komercyjnych, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc w zakupie
nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, pożyczki pod zastaw nieruchomości, skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenie dla
właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości,
udzielanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem
Internetu, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi,
usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi,
usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji
w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości,
usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi
doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi finansowania zakupu
nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości,
usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu
nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, usługi
inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie
nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi
ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe
w zakresie nieruchomości krytych strzechą, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie
nieruchomości, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, usługi w zakresie
wyceny nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
usługi wyceny nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości w celach
fiskalnych, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem
domów i mieszkań, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące
transakcji w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków
handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli
mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wybór i nabywanie nierucho-
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mości [w imieniu osób trzecich], wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], wycena i zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], wyceny finansowe
nieruchomości dzierżawionych, wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wyceny finansowe nieruchomości, wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych,
wynajem nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zabezpieczanie
środków finansowych na zakup nieruchomości, zapewnianie środków
finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami.

(111) 337582
(220) 2020 02 10
(210) 509996
(151) 2021 03 26
(441) 2020 12 07
(732) AMI HONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) pitnemiody.pl
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym usługi sprzedaży za pomocą sklepu internetowego i usługi sprzedaży
wysyłkowej następujących towarów: likiery, wina, nalewki, nalewki gorzkie, gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi
w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów.
(111) 337583
(220) 2020 07 27
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AYURVEDA ORGANIC DRINK
(540)

(210) 516498

(591) zielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne.
(111) 337584
(220) 2020 07 27
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERERE
(540)

(531) 11.03.14, 11.03.25, 27.05.01

(210) 516506
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(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, herbaty lecznicze, herbaty odchudzające do celów leczniczych, herbaty z ziół
do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów
leczniczych, nalewki i napary do celów leczniczych, okłady, kompresy, balsamy do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, 30 herbaty, napoje na bazie herbaty, kawa, kawa nie palona,
kawa nienaturalna, substytuty kawy, miód: wielokwiatowy, ze spadzi iglastej, gryczany, lipowy, przyprawy, zielenina jako przyprawy,
aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje
esencyjne.

(111) 337585
(220) 2020 07 27
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPI LUWAK
(540)

(210) 516504

(531) 03.01.06, 05.07.27, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy.
(111) 337586
(220) 2020 04 03
(151) 2021 04 13
(441) 2020 12 28
(732) SĘPIOŁ ŁUKASZ SMART IMPORT, Maków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEL SANTO
(540)

(210) 512215

(591) granatowy, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.08, 26.02.05, 26.04.01, 26.04.06, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 18 bagaże podróżne, walizy, torby podróżne, torby, portfele, 25 paski skórzane (odzież), rękawiczki skórzane, rękawiczki.
(111) 337587
(220) 2020 01 17
(210) 509126
(151) 2021 03 25
(441) 2020 12 07
(732) COMMERCE INK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4Ink
(540)

(540)

(591) czarny, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.10, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.15, 03.11.09, 03.11.24
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie
transportu i dostaw, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej.
(111) 337589
(220) 2020 06 13
(210) 514697
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) MIGDA KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WDO
(510), (511) 6 kotwy metalowe, kołnierze kotwowe z metalu, przyrządy kotwowe z metalu, kanały kotwowe z metalu, metalowe łączniki gwintowane, łączniki do prętów metalowe, metalowe łączniki
do prętów, metalowe tuleje kotwowe, 7 świdry górnicze, świdry
górnicze [maszyny], świdry górnicze, maszyny górnicze, wiertła górnicze, maszyny dla górnictwa, wiertła do maszyn górniczych, urządzenia wiertnicze do eksploatacji górniczych, maszyny wiertnicze,
tunelowe maszyny wiertnicze, urządzenia wiertnicze [wiertnice],
wiertła do kamieni do maszyn wiertniczych, świdry wiertnicze [części maszyn], tuleje do użytku z urządzeniami wiertniczymi, świdry
do użytku w przemyśle górniczym, przyrządy tnące do wiercenia
górniczego [raise boring], maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, żerdzie wiertniczne, 8 urządzenia wiertnicze [narzędzia obsługiwane ręcznie],
37 instalowanie kotw wbijanych do ziemi, usługi górnicze, roboty
wydobywcze [górnictwo], roboty wydobywcze w górnictwie, wynajem urządzeń wiertniczych i górniczych, wynajem urządzeń wiertniczych, naprawa i konserwacja sprzętu górniczego.
(111) 337590
(220) 2020 06 14
(210) 514706
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) transbud EKOGROSZEK WULKAN EKOLOGICZNY ENERGETYCZNY
WYDAJNY WARTOŚĆ OPAŁOWA 24-26 MJ/KG UZIARNIENIE 5-25
MM SPIEKALNOŚĆ RI 0-10 Przechowywanie produktu: Zaleca się
przechowywać pod zadaszeniem. Chronić przed bezpośrednim
działaniem warunków atmosferycznych. Zapakowano przez:
TRANSBUD e-mail: transbud@transbud.biz
(540)

(591) srebrny, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.01.25, 27.07.01, 27.07.21, 27.07.17, 29.01.12
(510), (511) 2 tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, tusze drukarskie do stosowania w przemyśle graficznym, kartridże z tuszem
do drukarek atramentowych [napełnione], tusze do użytku w drukarstwie, 37 regeneracja i napełnianie tuszów do drukarek.
(111) 337588
(220) 2019 02 20
(151) 2021 01 08
(441) 2019 04 01
(732) TACHO-KONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włoszczowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TACHO KONTROL
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(210) 496172
(591) czarny, biały, złoty
(531) 27.05.01, 26.01.06, 27.07.01, 25.01.19, 29.01.13, 26.04.02,
26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 01.01.05
(510), (511) 4 węgiel-ekogroszek.
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(111) 337591
(220) 2020 06 15
(210) 514722
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) S7LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEX NONSTOP
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 doradztwo prawne.
(111) 337592
(220) 2020 06 15
(210) 514755
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) PROTEKTOR-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) blupor
(510), (511) 19 ściany betonowe do celów budowlanych, ściany betonowe, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, słupy
betonowe, pokrycia betonowe, szalunki niemetalowe do betonu,
wykończenia betonowe z fakturą, wymieszany beton wylewany
na miejscu, wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, zaprawa
betonowa wyważana, belki betonowe, beton, beton do odlewania,
beton gotowy do użycia, beton ogniotrwały, beton przemysłowy
do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, beton samopoziomujący do użytku w budownictwie, beton zbrojony, betonowe
elementy brukowe, betonowe elementy budowlane, betonowe materiały budowlane, betonowe przewody, betonowe ściany oporowe,
bloczki betonowe, budowlane elementy z betonu, drogowe bariery ochronne z betonu, budowlane materiały betonowe umacniane
tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, niemetalowe formy
do betonu, gotowe betonowe elementy budowlane, masa betonowa prefabrykowana, niemetalowe materiały tkane do betonu, pachołki betonowe, panele betonowe, płyty betonowe, podłogi betonowe, pojemniki betonowe, sklepienia betonowe.
(111) 337593
(220) 2020 06 16
(210) 514792
(151) 2021 01 08
(441) 2020 09 21
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEKRETOFEN
(510), (511) 5 leki, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty i produkty higieniczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do stosowania w chorobach z przeziębienia, preparaty farmaceutyczne do stosowania w chorobach układu oddechowego, suplementy diety.
(111) 337594
(220) 2020 06 16
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) ALKAM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALKAM
(540)

(210) 514798

(591) pomarańczowy, granatowy
(531) 26.04.03, 26.04.18, 26.11.12, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne urządzenia i systemy telewizji przemysłowej, systemy kontroli czasu pracy, systemy kontroli dostępu, systemy
kontroli wartowników, sygnalizatory i urządzenia alarmowe: dźwiękowe, świetlne, cyfrowe, przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe,
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centralki alarmowe i telefoniczne oraz oprzyrządowanie do nich,
instalacje włamaniowe, wzmacniacze, wzmacniacze dźwięku, urządzenia telekomunikacyjne, nadajniki telekomunikacyjne, programy komputerowe, dyski obliczeniowe, obwody drukowane, karty
i taśmy magnetyczne, taśmy i ekrany video, monitory, kamery tv,
obiektywy optyczne, detektory, wykrywacze fałszywych banknotów, urządzenia do zdalnego sterowania, wodowskazy i wodomierze, aparatura do pomiarów precyzyjnych, przetwornice elektryczne,
liczniki, skrzynki połączeniowe i do przyłączy, transformatory, urządzenia do ładowania akumulatorów, maszty i odbiorniki radiowe,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów krajowych i importowanych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie/hurtowni oferującej urządzenia elektryczne, elektroniczne, energetyczne, optyczne, magnetyczne, informatyczne, alarmowe różnego typu i do różnych zastosowań oraz osprzętu do nich, 37
instalowanie, konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, elektronicznych, energetycznych, optycznych, magnetycznych, informatycznych, klimatyzacyjnych i alarmowych, instalowanie, konserwacja i naprawa telefonów i komputerów, usługi konserwacji, napraw,
remontów i interwencji w stanach awaryjnych na rzecz operatorów
sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej, 39 dystrybucja i dostawa
towarów takich jak: urządzenia elektryczne, elektroniczne, energetyczne, optyczne, magnetyczne, informatyczne, klimatyzacyjne
i alarmowe oraz osprzętu do nich.

(111) 337595
(220) 2020 06 17
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) ŻMUDA PATRYCJA EMRA WOOD, Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMRA WOOD DESIGN
(540)

(210) 514822

(531) 05.01.05, 27.05.01
(510), (511) 20 drewniane półki i stojaki [meble], altany [meble], barki
[meble], barki przenośne [meble], barki ruchome [meble], biurka modułowe [meble], blaty kuchenne [meble], bramki zabezpieczające,
niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble],
bufety ruchome [meble], cokoły [meble], cyfry wykonane z tworzyw
sztucznych na meble, dekoracyjne panele drewniane [meble], dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, dopasowane nakrycia
na meble, dopasowane pokrowce na meble, ekrany [meble], ekrany
[meble] do celów pokazowych, wystawowych, elementy dzielące
przestrzeń [meble], elementy mebli segmentowych, niemetalowe
[meble], elementy metalowe mebli segmentowych [meble], elementy naroży na meble [nakładki ochronne], nie z metalu, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], gabloty [meble],
kartoteki [meble], kasy [meble sklepowe], komody [meble], komputerowe stanowiska pracy [meble], konsole [meble], konsole [meble]
do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], konstrukcje półek, nie z metalu [meble], kontuary [meble], kosze do przechowywania [meble], kredensy [meble], kwietniki [meble], lady robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], ławy [meble], łóżka futonowe
[meble], lustra [meble], meble, meble antyczne, meble bambusowe,
meble biurowe, meble biurowe metalowe, meble dla dzieci, meble
dla niemowląt, meble dla osób niepełnosprawnych fizycznie, osób
z upośledzeniem ruchowym i inwalidów, meble dla zwierząt domowych, meble do akwariów pokojowych, meble do celów katalo-
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gowania, meble do celów wystawowych, meble do eksponowania
towarów, meble do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży,
meble do kantyn, meble do oranżerii, meble do pokojów dziecinnych, meble do przebieralni, meble do przechowywania, meble
do przewijania niemowląt, meble do przyczep kempingowych, meble do sal koncertowych, meble do salonu, meble do samochodów
kempingowych, meble do sauny, meble do siedzenia, meble do terrariów wewnętrznych, meble do użytku przemysłowego, meble
do użytku w audytoriach, meble do użytku w publicznych toaletach,
meble do wiwariów, meble do wnętrz, meble do wyposażenia sklepów, meble domowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble
domowe wykonane z drewna, meble drewniane, meble gięte, meble
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble kempingowe, meble komputerowe, meble kuchenne, meble kuchenne do zabudowy,
meble kuchenne na wymiar, meble kuchenne z regulacją wysokości,
meble laboratoryjne [inne niż specjalnie przystosowane], meble łączone, meble łazienkowe, meble metalowe, meble metalowe i meble kempingowe, meble modułowe [kombinowane], meble na miarę
(do zabudowy), meble nadmuchiwane, meble niemetalowe [inne niż
specjalnie stworzone do użytku medycznego lub laboratoryjnego],
meble ogrodowe, meble ogrodowe drewniane, meble ogrodowe
[patio], meble ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe wykonane z drewna, meble ogrodowe z aluminium, meble ogrodowe
z tworzyw sztucznych, meble przystosowane do układania jedno
na drugim, meble przystosowane do użytku na zewnątrz, meble
przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu
się, meble rattanowe, meble sklepowe, meble sklepowe do wystawiania kartek, meble skórzane, meble [skrzynie] na ryż, meble stołówkowe, meble sypialne, meble sypialniane na miarę (do zabudowy),
meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble szkolne, meble
tapicerowane, meble trzcinowe, meble uliczne niemetalowe, meble
w stylu antycznym, meble wielofunkcyjne, meble wykonane głównie
ze szkła, meble wykonane z substytutów drewna, meble wykonane
z tworzyw sztucznych, meble wykonane ze stali, meble wykonane
ze stalowych rurek, meble wypoczynkowe, meble wystawiennicze
do punktów sprzedaży, meble z listewek, meble z opcją zmieniania
w łóżka, meble z przegrodami na butelki [barki], meble z tworzyw
sztucznych, meble z tworzyw sztucznych do łazienek, meble zawierające łóżka, meble ze szkła, metalowe przesłony [meble], metalowe
ramy wystawowe (gablotki ścienne) [meble], metalowe szafki ognioodporne [meble], miniaturowe meble wykonane z drewna, miniaturowe meble wykonane z włókna drzewnego, modułowe meble
łazienkowe, modułowe układy półek [meble], moduły do przechowywania [meble], nadmuchiwane meble, nakrycia na siedzenia [uformowane] na meble, nakrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane]
na meble, narożniki [meble], niemetalowe narożniki ochronne nakładane na meble, niemetalowe półki ścienne [meble], niemetalowe
regały magazynowe [meble], niemetalowe zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], obudowy drewniane [meble]
do urządzeń i aparatury elektronicznej, obudowy drewniane [meble]
do urządzeń i aparatury elektrycznej, osłony do kominków (meble),
osłony kominkowe domowe [meble], osłony kominkowe [meble], panele do podziału pomieszczeń [meble], parawany [meble], parawany
[meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, parawany
z jednym skrzydłem [meble], podpórki do książek [meble], poduszki
dmuchane jako meble [do celów niemedycznych], pokrycia ochronne na meble [uformowane], pokrycia ochronne na meble [dopasowane], pokrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble,
półki do kartotek [meble], półki do przechowywania lodu [meble],
półki do przechowywania [meble], półki [meble], półki na dostawy
[meble], półki niemetalowe [meble], półki prefabrykowane [meble],
półki ścienne [meble], półki stanowiące meble do pokojów dziecinnych, półki wiszące [meble], półki z metalu [meble], półki z niemetalowych materiałów [meble], postumenty [meble], pręty do półek
[meble], przemieszczalne metalowe regały do przechowywania
[meble], przemieszczalne niemetalowe regały do przechowywania
[meble], przenośne meble wystawowe, przenośne panele działowe
[meble].

(111) 337596
(220) 2020 06 17
(210) 514830
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) SOKOŁOWSKI PIOTR OFFENSIVE THINKING, Zalesie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROŚNIJ PIĘKNIE! patterns & patents
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(540)

(591) czarny, zielony, pomarańczowy, ciemnozielony, różowy
(531) 02.05.01, 24.17.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 body [odzież], jednoczęściowa odzież dla niemowląt
i małych dzieci, kombinezony [odzież], odzież, odzież codzienna,
odzież damska, odzież dla małych dzieci, odzież dla chłopców, odzież
dziecięca, odzież dziewczęca, odzież męska, damska i dziecięca, pajacyki dla dzieci [odzież], śpioszki, pajacyki [odzież], kurtki [odzież],
bluzy z kapturem, rampersy, spodnie.
(111) 337597
(220) 2020 06 17
(210) 514831
(151) 2021 01 22
(441) 2020 10 05
(732) RESTAURACJE KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIEWINNI CZARODZIEJE 2.0 N CZ 2.0
(540)

(591) zielony
(531) 24.17.25, 26.04.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.03
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi gastronomiczne, prowadzenie barów,
kafeterii, pubów, restauracji, usługi restauracji z żywnością ekologiczną.
(111) 337598
(220) 2020 06 18
(210) 514836
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAOLA
(510), (511) 29 galaretki, dżemy, galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, marmolady owocowe, owoce przetworzone, owoce marynowane, owoce konserwowane, owoce aromatyzowane, suszone owoce, gotowane owoce, owoce konserwowane
w plasterkach, w słoikach, koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, przeciery owocowe, galaretki owocowe, desery
owocowe, skórki owocowe [suszone purée owocowe], kandyzowane przekąski owocowe, pektyna owocowa, 30 słodycze owocowe,
sosy owocowe, galaretki owocowe [słodycze], aromaty do żywności,
aromaty do napojów, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje
na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, preparaty
do sporządzania napojów [na bazie herbaty], herbata owocowa [inna
niż do celów medycznych], 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców
używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów,
koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty
do sporządzania napojów bezalkoholowych, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, syropy do wyrobu napojów,
wyciągi do sporządzania napojów, koncentraty soków owocowych,
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mrożone napoje owocowe, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty.

(111) 071588

(180) 2031 01 21

(111) 071880
(111) 071883
(111) 072011
(111) 072012
(111) 072013
(111) 072014
(111) 072015
(111) 072016
(111) 072017
(111) 072018
(111) 072019
(111) 072118
(111) 072119
(111) 072227
(111) 072249
(111) 072379
(111) 072459
(111) 072559
(111) 072572

(180) 2031 02 21
(180) 2031 02 21
(180) 2031 03 27
(180) 2031 03 27
(180) 2031 03 27
(180) 2031 03 27
(180) 2031 03 27
(180) 2031 03 27
(180) 2031 03 27
(180) 2031 03 27
(180) 2031 03 27
(180) 2030 12 20
(180) 2030 12 20
(180) 2031 03 25
(180) 2031 04 04
(180) 2031 03 15
(180) 2031 04 26
(180) 2031 04 05
(180) 2031 05 17

(111) 072733
(111) 072734
(111) 072763
(111) 072811
(111) 072824
(111) 072856
(111) 073144
(111) 073289
(111) 073304
(111) 073305
(111) 073310
(111) 073399
(111) 073606
(111) 073628
(111) 073630
(111) 073632
(111) 073815

(180) 2031 04 26
(180) 2031 04 26
(180) 2031 05 17
(180) 2031 03 25
(180) 2031 04 09
(180) 2031 07 19
(180) 2031 05 17
(180) 2031 04 19
(180) 2031 04 23
(180) 2031 04 23
(180) 2031 04 24
(180) 2031 06 05
(180) 2031 04 24
(180) 2031 05 10
(180) 2031 05 10
(180) 2031 05 10
(180) 2031 04 26

(111) 337599
(220) 2020 06 18
(210) 514838
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARCTIC+ TO NIE JEST ZWYKŁA WODA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania
napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych, syropy do wyrobu napojów, wyciągi do sporządzania napojów, koncentraty soków owocowych, mrożone napoje
owocowe, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbat.
(111) 337600
(220) 2020 06 18
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732) HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hoop cola
(540)

(210) 514839

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania
napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych, syropy do wyrobu napojów, wyciągi do sporządzania napojów, koncentraty soków owocowych, mrożone napoje
owocowe, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty.

PRZEDŁUŻENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy i datę, do której przedłużono prawo ochronne.
W przypadku przedłużenia prawa ochronnego tylko dla części towarów (usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru
klasy towarowej (usługowej).
(111) 050033
(111) 050109
(111) 050179
(111) 050643
(111) 058637
(111) 058655
(111) 058693
(111) 058822
(111) 069494
(111) 071229
(111) 071440
(111) 071452

(180) 2031 04 27
(180) 2031 04 27
(180) 2031 06 15
(180) 2031 08 13
(180) 2031 03 17
(180) 2030 11 27
(180) 2031 03 30
(180) 2031 05 26
(180) 2030 10 09
(180) 2031 02 08
(180) 2030 11 08
(180) 2030 10 09

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Nr 11/2021
Prawo przedłużono w części
dla towarów: 3: środki do prania
i bielenia, środki do czyszczenia,
polerowania, usuwania tluszczu i ścierniwo, mydła, wyroby
perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki do mycia
zębów; 5: produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i higieniczne,
dietetyczne środki odżywcze dla
dzieci i chorych, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów i masy odciskowe
do celów dentystycznych, środki
dezynfekcyjne, preparaty do niszczenia chwastów i szkodników,
środki grzybobójcze; 21: małe
naczynia, zbiorniki przenośne
domowe i kuchenne (nie z metali
szlachetnych i nie platerowane),
grzebienie i gąbki, szczotki z wyjątkiem pędzli, materiały szczotkarskie, przyrządy i materiały
do czyszczenia, wiórki stalowe,
wyroby szklane, porcelana fajans
nie zawarte w innych klasach; 35:
świadczenie usług w zakresie reklamy i prowadzenia interesów.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: kosmetyki i preparaty
toaletowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Nr 11/2021
(111) 073820
(111) 073832
(111) 073867
(111) 073990
(111) 074045
(111) 074188
(111) 074587
(111) 074597
(111) 074649
(111) 074709
(111) 075056
(111) 075057
(111) 075249
(111) 075284
(111) 075860
(111) 077055
(111) 077056
(111) 077057
(111) 078002
(111) 079948
(111) 081815
(111) 143253
(111) 143676
(111) 143677
(111) 150257
(111) 151171
(111) 151172
(111) 151472
(111) 152390
(111) 152925
(111) 153487
(111) 153557
(111) 153570
(111) 155083
(111) 155370
(111) 155849
(111) 155850
(111) 156287
(111) 156297
(111) 156791
(111) 156792
(111) 156793
(111) 156795
(111) 156796
(111) 157388
(111) 157630
(111) 157766
(111) 157845
(111) 157846
(111) 157853
(111) 157942
(111) 157946
(111) 157952
(111) 157983
(111) 157984
(111) 157992
(111) 158076
(111) 158077
(111) 158118
(111) 158183
(111) 158629
(111) 158634
(111) 158758
(111) 158759
(111) 158894
(111) 159024
(111) 159176

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2031 05 06
(180) 2031 05 20
(180) 2031 07 03
(180) 2031 03 21
(180) 2031 05 10
(180) 2031 06 26
(180) 2031 03 13
(180) 2031 03 21
(180) 2031 06 14
(180) 2031 07 22
(180) 2031 05 10
(180) 2031 05 10
(180) 2031 04 02
(180) 2031 08 23
(180) 2031 08 23
(180) 2031 03 15
(180) 2031 03 15
(180) 2031 03 15
(180) 2031 12 16
(180) 2031 06 26
(180) 2031 12 16
(180) 2031 10 05
(180) 2031 05 24
(180) 2031 05 24
(180) 2030 04 11
(180) 2031 10 05
(180) 2031 10 05
(180) 2031 03 26
(180) 2030 08 04
(180) 2030 04 11
(180) 2030 09 14
(180) 2030 10 16
(180) 2030 10 24
(180) 2030 12 05
(180) 2031 04 11
(180) 2031 03 21
(180) 2031 03 21
(180) 2031 04 23
(180) 2031 05 09
(180) 2031 05 09
(180) 2031 05 09
(180) 2031 05 09
(180) 2031 05 11
(180) 2031 05 11
(180) 2031 06 04
(180) 2031 01 11
(180) 2031 03 27
(180) 2031 03 14
(180) 2031 03 14
(180) 2031 05 04
(180) 2031 05 30
(180) 2031 06 20
(180) 2031 06 22
(180) 2031 03 27
(180) 2031 03 27
(180) 2031 04 04
(180) 2031 05 11
(180) 2031 05 11
(180) 2031 07 04
(180) 2031 06 11
(180) 2031 05 14
(180) 2031 05 22
(180) 2031 03 15
(180) 2031 03 15
(180) 2031 05 24
(180) 2031 07 30
(180) 2031 08 07

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 159228
(111) 159575
(111) 159584
(111) 159600
(111) 159769
(111) 159792
(111) 159987
(111) 159999
(111) 160000
(111) 160035
(111) 160047
(111) 160067
(111) 160216
(111) 160223
(111) 160356
(111) 160481
(111) 160572
(111) 160622
(111) 160646
(111) 160788
(111) 160789
(111) 160853
(111) 160970
(111) 161065
(111) 161357
(111) 161358
(111) 161393
(111) 161423
(111) 161680
(111) 161732
(111) 162242
(111) 162261
(111) 162332
(111) 162675
(111) 162676
(111) 162817
(111) 163100
(111) 163157
(111) 163332
(111) 163887
(111) 164548
(111) 164549
(111) 164570
(111) 164813
(111) 164862
(111) 165305
(111) 165363
(111) 167571
(111) 167857
(111) 167858
(111) 168816
(111) 168961
(111) 168971
(111) 171810
(111) 171839
(111) 173483
(111) 177866
(111) 177867
(111) 177868
(111) 177869
(111) 177870
(111) 181441
(111) 187980

(180) 2031 04 27
(180) 2031 04 12
(180) 2031 05 23
(180) 2031 06 11
(180) 2031 07 04
(180) 2031 08 02
(180) 2031 05 24
(180) 2031 06 21
(180) 2031 06 21
(180) 2031 07 16
(180) 2031 07 30
(180) 2031 03 01
(180) 2031 05 15
(180) 2031 05 31
(180) 2031 07 04
(180) 2030 11 10
(180) 2031 03 22
(180) 2031 05 02
(180) 2031 05 21
(180) 2031 07 16
(180) 2031 07 16
(180) 2031 08 07
(180) 2031 02 19
(180) 2031 08 22
(180) 2031 01 23
(180) 2031 01 23
(180) 2031 03 23
(180) 2031 05 02
(180) 2031 10 16
(180) 2031 11 29
(180) 2031 04 23
(180) 2031 05 24
(180) 2031 05 25
(180) 2031 11 28
(180) 2031 11 28
(180) 2031 05 21
(180) 2031 05 21
(180) 2031 10 12
(180) 2031 09 13
(180) 2031 04 02
(180) 2031 05 30
(180) 2031 05 30
(180) 2031 06 13
(180) 2031 10 04
(180) 2031 04 23
(180) 2031 04 19
(180) 2031 04 30
(180) 2031 08 24
(180) 2031 12 24
(180) 2031 12 24
(180) 2031 05 25
(180) 2031 07 12
(180) 2031 09 26
(180) 2031 04 11
(180) 2031 08 27
(180) 2031 05 11
(180) 2031 07 06
(180) 2031 07 06
(180) 2031 07 06
(180) 2031 07 06
(180) 2031 07 06
(180) 2031 04 23
(180) 2031 06 20
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: preparaty i środki
farmaceutyczne, weterynaryjne,
sanitarne do użytku medycznego, dietetyczne środki spożywcze

192
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(111) 195021
(111) 224286
(111) 238088
(111) 240645
(111) 241277
(111) 242253
(111) 242332
(111) 242333
(111) 242338
(111) 242977
(111) 243652
(111) 244145

(180) 2031 08 30
(180) 2028 09 11
(180) 2030 03 15
(180) 2030 05 17
(180) 2030 03 22
(180) 2030 09 28
(180) 2030 09 20
(180) 2030 09 20
(180) 2030 09 20
(180) 2030 10 26
(180) 2030 08 24
(180) 2031 01 11

(111) 244191
(111) 244192
(111) 244194
(111) 244195
(111) 244196
(111) 244731
(111) 244815
(111) 244816
(111) 245053

(180) 2030 10 18
(180) 2030 10 18
(180) 2030 10 26
(180) 2030 10 26
(180) 2030 10 26
(180) 2030 12 13
(180) 2030 12 28
(180) 2030 12 28
(180) 2030 11 23

użytku medycznego, żywność dla
niemowląt, środki i preparaty stomatologiczne, artykuły higieniczne i opatrunkowe, zioła lecznicze,
ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, środki odkażające, fungicydy, herbicydy.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 29: owoce i warzywa
przerobione na wszelkie sposoby
oraz wyroby i potrawy na ich bazie zawarte w klasie 29, przeciery
owocowo - warzywne koncentraty, konfitury, galaretki, konserwy;
32: napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki, napoje musujące, wyciągi z owoców, syropy
i inne produkty do produkcji napojów, napoje specjalnego przeznaczenia energetyzujące, wody
mineralne i gazowane, piwo; 33:
napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa).
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części
dla towarów: 6: folie metalowe,
w tym aluminiowe do zawijania,
pakowania, pieczenia i grillowania produktów spożywczych
w rolkach i w arkuszach, folie
żaroodporne, wyroby z folii metalowych, w tym aluminiowych
do zawijania, pakowania, pieczenia i grillowania, zwłaszcza
pojemniki, formy, tacki i tacki
do grilla, torby, rękawy foliowe,
foremki metalowe do pieczenia
i smażenia, foremki do lodu metalowe, opakowania z białej blachy,
pojemniki do pakowania metalowe; 16: opakowania, zwłaszcza
jednorazowe z folii z tworzyw
sztucznych, papieru lub kartonu,
w tym torby i torebki do pakowania, torebki i woreczki na mrożonki, woreczki do lodu, torebki śniadaniowe, torby na śmieci, torebki
do odkurzaczy, tuby kartonowe,
woreczki z papieru lub tworzyw

Nr 11/2021

sztucznych, pojemniki papierowe, pudelka kartonowe lub papierowe, opakowania do butelek
z kartonu, papieru lub tektury,
osłony na doniczki z papieru, folie
do pakowania z tworzyw sztucznych w rolkach i w arkuszach, folie
z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania
lub zabezpieczania w transporcie,
papier do pakowania, papier w arkuszach, papier pergaminowy, rękawy oraz woreczki do pieczenia
i do gotowania, w tym w kuchenkach mikrofalowych, z papieru
i folii z tworzyw sztucznych, papier i folie z tworzyw sztucznych
do pieczenia w rolkach i w arkuszach, bibuły i bibuła filtracyjna,
chorągiewki papierowe, filtry
do kawy papierowe, papierowe
chusteczki do nosa, ręczniki papierowe, ręczniki i serwetki papierowe do demakijażu, papierowe
serwetki toaletowe, rolki papierowe, papierowa bielizna stołowa, w tym serwetki, serwety oraz
obrusy, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku
domowego, taśmy przylepne
do materiałów piśmiennych, dozowniki taśmy przylepnej.
(111) 245097 (180) 2031 01 28 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy
rynkowe, audyt, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, wynajem
automatycznych dystrybutorów,
badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biur,
biura pośrednictwa pracy, usługi
porównywania cen, dekoracja
wystaw sklepowych, oferowanie
w mediach produktów dla handlu
detalicznego, dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, powielanie dokumentów, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, doręczanie gazet osobom trzecim,
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], usługi impresariów

Nr 11/2021

(111) 245652
(111) 245672
(111) 245760
(111) 245766
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(180) 2030 10 13
(180) 2030 10 25
(180) 2030 12 07
(180) 2030 12 08

(111) 246446 (180) 2030 05 17
(111) 246528 (180) 2030 10 28
(111) 246579 (180) 2031 01 05

w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, ekonomiczne
prognozy, ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji, konsumenckiej], handlowe wyceny,
kolportaż próbek, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych
komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie, plikami, koncesjonowanie towarów
i zarobkowe zarządzanie w zakresie usług dla osób trzecich,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modelek i modeli
[promocja sprzedaży i reklamy],
obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych,
wystawy handlowe, usługi w zakresie zaopatrzenia osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], (usługi
doradcze w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 40: obróbka cieplna
metali.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 25: odzież, obuwie, nakrycia głowy.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne, substancje i preparaty
do celów medycznych, leki, substancje i preparaty wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu i wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, suplementy diety do celów medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych, środki
sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, żywność dla
niemowląt, dietetyczna żywność
i napoje do celów leczniczych,
ziołowe, owocowe i owocowo-ziołowe herbatki o działaniu leczniczym, środki wspomagające
odchudzanie, ziołowe, owocowe
i owocowo-ziołowe herbatki odchudzające; 30: herbata, herbaty
ziołowe, owocowe i owocowo-ziołowe, preparaty herbaciane,
napoje i napary na bazie herbaty oraz herbat ziołowych, owocowych i owocowo-ziołowych,
wyroby piekarnicze i cukiernicze

(111) 246898 (180) 2030 12 28
(111) 246901 (180) 2031 01 14

(111) 246950 (180) 2031 01 03
(111) 247042 (180) 2031 03 16

(111) 247335
(111) 247560
(111) 247737
(111) 247782
(111) 247876
(111) 247881
(111) 247967
(111) 248116
(111) 248126
(111) 248197
(111) 248242
(111) 248243
(111) 248244
(111) 248246
(111) 248247
(111) 248248
(111) 248250

(180) 2031 03 03
(180) 2031 03 07
(180) 2031 04 06
(180) 2031 03 08
(180) 2031 03 17
(180) 2031 03 28
(180) 2031 05 11
(180) 2031 04 22
(180) 2031 03 22
(180) 2031 01 24
(180) 2031 05 04
(180) 2031 05 04
(180) 2031 05 04
(180) 2031 05 04
(180) 2031 05 04
(180) 2031 05 04
(180) 2031 05 02

193
z udziałem nasion roślin i/lub
ziaren zbóż, przekąski, ciastka
i batony na bazie nasion roślin i/
lub płatków i/lub ziaren zbożowych, przyprawy oraz wyciągi
i nalewki spożywcze; 32: napoje bezalkoholowe, soki, nektary
i napoje owocowe, warzywne
oraz owocowo-warzywne, ewentualnie z dodatkiem mikro- i/lub
makroelementów i/lub witamin,
napoje na bazie herbaty, napoje
na bazie herbat ziołowych, owocowych i owocowo-ziołowych,
wody mineralne, wody smakowe,
napoje musujące, napoje izotoniczne i energetyzujące, syropy,
soki, ekstrakty i wyciągi owocowe, warzywne i ziołowe oraz inne
preparaty do produkcji napojów,
w tym preparaty ziołowe, owocowe i owocowo-ziołowe w proszku
i granulowane, napoje instant
zawarte w tej klasie, proszki i pastylki do otrzymywania napojów
musujących.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: książki, czasopisma,
gazety, wydawnictwa, publikacje,
zeszyty, bloki, notesy, koperty
i papeterie, przyrządy i artykuły
szkolne, materiały szkoleniowe,
materiały do nauczania, albumy,
plakaty, fotografie, foldery, podręczniki.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające zawarte w tej klasie, środki
do zwalczania robactwa zawarte
w tej klasie, fungicydy, herbicydy.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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(111) 248403
(111) 248426
(111) 248496
(111) 248569
(111) 248598
(111) 248599
(111) 248607
(111) 248627
(111) 248632
(111) 248633
(111) 248634
(111) 248635
(111) 248638
(111) 248639
(111) 248643
(111) 248715
(111) 248801
(111) 248805
(111) 248806
(111) 248807
(111) 248808
(111) 248811
(111) 248812
(111) 248813
(111) 248920
(111) 248921
(111) 248922
(111) 248943
(111) 248946
(111) 248989
(111) 249023
(111) 249030
(111) 249035
(111) 249098
(111) 249100
(111) 249125
(111) 249127
(111) 249255
(111) 249256
(111) 249257
(111) 249474
(111) 249488
(111) 249495
(111) 249498
(111) 249571

(180) 2031 02 09
(180) 2031 03 22
(180) 2031 03 29
(180) 2031 02 11
(180) 2031 05 10
(180) 2031 05 10
(180) 2031 04 19
(180) 2031 04 07
(180) 2031 03 23
(180) 2031 03 23
(180) 2031 03 23
(180) 2031 03 23
(180) 2031 03 23
(180) 2031 03 23
(180) 2031 03 23
(180) 2031 04 27
(180) 2031 04 22
(180) 2031 04 22
(180) 2031 04 22
(180) 2031 04 22
(180) 2031 04 22
(180) 2031 04 22
(180) 2031 04 22
(180) 2031 04 22
(180) 2031 04 21
(180) 2031 04 21
(180) 2031 04 21
(180) 2031 07 07
(180) 2031 07 07
(180) 2031 01 26
(180) 2031 04 21
(180) 2031 05 02
(180) 2031 05 11
(180) 2031 04 21
(180) 2031 04 22
(180) 2031 07 07
(180) 2031 07 07
(180) 2031 04 28
(180) 2031 04 28
(180) 2031 05 04
(180) 2031 04 21
(180) 2031 09 05
(180) 2031 05 05
(180) 2031 05 05
(180) 2031 06 20

(111) 249578
(111) 249585
(111) 249637
(111) 249643
(111) 249656

(180) 2031 06 22
(180) 2031 04 15
(180) 2031 05 02
(180) 2031 05 23
(180) 2031 06 20

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla celów
zdrowotnych, plastry, opatrunki
gipsowe, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne,

Nr 11/2021

olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów; 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, suplementy diety
do celów zdrowotnych, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 249665 (180) 2031 07 04 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów; 5:
produkty farmaceutyczne ( z wyłączeniem produktów farmaceutycznych do leczenia chorób nowotworowych) i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, suplementy diety do celów leczniczych, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 249666 (180) 2031 07 04 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów; 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, suplementy diety do celów leczniczych, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 249668 (180) 2031 07 04 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, pły-

Nr 11/2021
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(111) 249721 (180) 2031 04 11

(111) 249758
(111) 249765
(111) 249815
(111) 249845
(111) 249889
(111) 249890
(111) 249891
(111) 249892
(111) 249893
(111) 249894
(111) 249972

(180) 2031 05 24
(180) 2031 05 27
(180) 2031 04 21
(180) 2031 05 02
(180) 2031 05 10
(180) 2031 05 10
(180) 2031 05 10
(180) 2031 05 10
(180) 2031 05 10
(180) 2031 05 10
(180) 2031 01 31

(111) 250177
(111) 250178
(111) 250204
(111) 250211
(111) 250212
(111) 250220

(180) 2031 06 24
(180) 2031 06 24
(180) 2031 07 25
(180) 2031 07 27
(180) 2031 07 27
(180) 2031 08 08

ny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów; 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, suplementy diety do celów leczniczych, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 6: ogrodzenia, bramy,
szlabany, bariery, blokady, zapory, słupki parkingowe i drogowe,
urządzenia drogowe i parkingowe; 37: budowa dróg i parkingów,
instalacja i naprawa ogrodzeń,
bram, szlabanów, barier, blokad,
zapór, słupków parkingowych
i drogowych, urządzeń drogowych i parkingowych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 6: ogrodzenia metalowe, bramy metalowe, szlabany
metalowe, słupki parkingowe
metalowe, blokady parkingowe
metalowe, bariery parkingowe
metalowe, zapory parkingowe
metalowe; 35: sprzedaż ogrodzeń
metalowych, bram metalowych,
słupków parkingowych metalowych, blokad parkingowych metalowych, barier parkingowych
metalowych, zapór parkingowych metalowych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów; 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność

(111) 250221 (180) 2031 08 08

(111) 250279 (180) 2031 05 10
(111) 250284 (180) 2031 07 11

(111) 250337
(111) 250338
(111) 250339
(111) 250340
(111) 250341
(111) 250452

(180) 2031 05 17
(180) 2031 05 17
(180) 2031 05 17
(180) 2031 05 17
(180) 2031 05 17
(180) 2031 02 21
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dla niemowląt, suplementy diety
do celów zdrowotnych, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów; 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, suplementy diety
do celów zdrowotnych, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów; 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, suplementy diety
do celów zdrowotnych, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety,
plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski
dentystyczne, środki odkażające,
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(111) 250483
(111) 250523
(111) 250524
(111) 250595
(111) 250602
(111) 250619
(111) 250674
(111) 250675
(111) 250677
(111) 250680
(111) 250708
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(180) 2031 08 01
(180) 2031 07 18
(180) 2031 07 18
(180) 2031 04 21
(180) 2031 05 09
(180) 2031 05 24
(180) 2031 04 19
(180) 2031 04 19
(180) 2031 04 22
(180) 2031 05 16
(180) 2031 07 15

(111) 250739 (180) 2031 08 10
(111) 250790 (180) 2031 04 07

środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów; 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, suplementy diety
do celów zdrowotnych, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: usługi w zakresie:
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych,
nieruchomości przeznaczonych
do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, pomocy
w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami,
organizowania targów i wystaw
handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tych
dziedzinach, promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami
użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi; 36: usługi w zakresie:
doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
zarządzania nieruchomościami,
sprzedaży i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, wynajmie
budynków, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowej wraz

(111) 250795 (180) 2031 05 11
(111) 250798 (180) 2031 05 16

(111) 250802 (180) 2031 05 27

(111) 250804 (180) 2031 05 27

(111) 250805
(111) 250956
(111) 250961
(111) 251029
(111) 251034
(111) 251057
(111) 251188
(111) 251200
(111) 251226
(111) 251259
(111) 251260
(111) 251358
(111) 251513
(111) 251547

(180) 2031 05 30
(180) 2031 06 14
(180) 2031 06 21
(180) 2031 06 22
(180) 2031 07 15
(180) 2031 04 27
(180) 2031 05 12
(180) 2031 06 03
(180) 2031 02 21
(180) 2031 04 22
(180) 2031 04 22
(180) 2031 06 20
(180) 2031 06 03
(180) 2031 09 20

Nr 11/2021
z doradztwem w tych zakresach,
sprzedaży na kredyt, wyceny
nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, administrowania
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami
parkingowymi, rozliczania transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości, usługi deweloperskie związane z finansowaniem
i sprzedażą nieruchomości.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia
zębów, maści kosmetyczne; 5:
produkty farmaceutyczne, środki
sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety
do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, zioła lecznicze,
ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, środki odkażające, fungicydy, herbicydy.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów,
maści kosmetyczne; 5: produkty
farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, żywność
dla niemowląt, zioła lecznicze,
ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, środki odkażające, fungicydy, herbicydy.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
suplementy diety, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu
leczniczym, środki odkażające,
fungicydy, herbicydy.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceu-

Nr 11/2021

(111) 251589
(111) 251597
(111) 251627
(111) 251894
(111) 251899
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(180) 2031 02 28
(180) 2031 04 06
(180) 2031 08 16
(180) 2031 10 10
(180) 2031 11 28

(111) 251900 (180) 2031 11 28

(111) 251936
(111) 251967
(111) 252033
(111) 252090

(180) 2031 05 26
(180) 2031 07 15
(180) 2031 06 30
(180) 2031 08 02

tyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety
dla celów zdrowotnych, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia
zębów, maści kosmetyczne; 5:
produkty farmaceutyczne, środki
sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety
do celów zdrowotnych, żywność
dla niemowląt, zioła lecznicze,
ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, środki odkażające, fungicydy, herbicydy.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: leki, paraleki do celów leczniczych, dietetyczne
i lecznicze substancje jako komponenty do leków i preparatów
specjalnego przeznaczenia medycznego, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, żywność
lecznicza, napoje lecznicze w tym
dietetyczne i profilaktyczne,
dodatki i komponenty do żywności leczniczej, napojów leczniczych i napojów dietetycznych
o przeznaczeniu leczniczym
wytworzone z użyciem dodatków pochodzenia roślinnego;
30: nie medyczne dietetyczne,
ziołowe, regeneracyjne i energetyzujące oraz inne gdzie indziej
nie wymienione substancje, przyprawy i dodatki do potraw i napojów wytworzone z użyciem dodatków pochodzenia roślinnego
nie zawarte w innych klasach; 35:
usługi reklamowania kosmetyków, leków, dietetycznych i leczniczych substancji, produktów
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żywnościowych, napoi i dodatków do nich wytworzonych z użyciem dodatków pochodzenia
roślinnego, usługi agencji eksportowo - importowych w zakresie
kosmetyków, leków, dietetycznych i leczniczych substancji, produktów żywnościowych, napoi
i dodatków do nich wytworzonych z użyciem dodatków pochodzenia roślinnego, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich kosmetyków, leków, dietetycznych i leczniczych substancji, produktów
żywnościowych, napoi i dodatków do nich wytworzonych z użyciem dodatków pochodzenia roślinnego, pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i hurtowo
lub detalicznie kupować w sklepie, supermarkecie, w magazynie
fabrycznym łub celnym, w hurtowni, w sprzedaży bezpośredniej, obnośnej i internetowej, informacja o powyższych usługach.
(111) 252106 (180) 2031 08 29 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety
do celów zdrowotnych, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 252149 (180) 2031 11 14 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety
dla celów zdrowotnych, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 252150 (180) 2031 11 14 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety
dla celów zdrowotnych, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
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(111) 252160 (180) 2031 11 14
(111) 252210 (180) 2031 11 14

(111) 252213

(111) 252225

(111) 252277
(111) 252327

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety
dla celów zdrowotnych, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(180) 2031 11 14 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów; 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, suplementy diety
dla celów zdrowotnych, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(180) 2031 03 23 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: preparaty do czyszczenia, preparaty do mycia, preparaty do prania, środki do szorowania; 5: środki bakteriobójcze,
środki chwastobójcze, środki dezynfekcyjne, środki odkażające,
preparaty do sterylizacji gleby,
herbicydy, środki odstraszające
i niszczące insekty, środki do tępienia larw, lepy na muchy, preparaty przeciw molom, środki
do zwalczania owadów, środki
do zwalczania gryzoni w tym myszy i szczurów, środki do zwalczania pasożytów, pestycydy, środki
do oczyszczania i do odświeżania
powietrza, wody i gleby, preparaty przeciwpasożytnicze, trucizny,
środki do zwalczania robactwa.
(180) 2031 06 17 Prawo przedłużono w całości
(180) 2031 08 25 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia
zębów, maści kosmetyczne; 5:
produkty farmaceutyczne, środki
sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety

(111) 252443
(111) 252586
(111) 252604
(111) 252613
(111) 252840
(111) 252847
(111) 252991
(111) 253165
(111) 253299
(111) 253502
(111) 253557
(111) 253572
(111) 253727
(111) 253755
(111) 253756
(111) 254187
(111) 254203
(111) 254394
(111) 254475

(180) 2031 09 09
(180) 2031 09 26
(180) 2031 10 24
(180) 2031 04 28
(180) 2031 04 15
(180) 2031 05 09
(180) 2031 03 18
(180) 2031 07 28
(180) 2031 09 20
(180) 2031 10 03
(180) 2031 10 17
(180) 2031 11 08
(180) 2031 04 27
(180) 2031 10 05
(180) 2031 10 05
(180) 2031 09 30
(180) 2031 11 15
(180) 2031 04 21
(180) 2031 09 30

(111) 254957
(111) 255015
(111) 255017
(111) 255379
(111) 255889

(180) 2032 03 08
(180) 2031 04 21
(180) 2031 07 01
(180) 2032 03 30
(180) 2031 03 23

(111) 256261
(111) 256322
(111) 257431
(111) 257438
(111) 257494
(111) 258176

(180) 2031 06 17
(180) 2031 05 17
(180) 2031 08 29
(180) 2031 06 28
(180) 2031 05 05
(180) 2032 03 14

Nr 11/2021
do celów zdrowotnych, żywność
dla niemowląt, zioła lecznicze,
ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, środki odkażające, fungicydy, herbicydy.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, wszystkie z wyłączeniem materiałów przeznaczonych do celów chirurgicznych
i ortopedycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
suplementy diety do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt,
zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym,
środki odkażające, fungicydy,
herbicydy.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: preparaty do czyszczenia, preparaty do mycia, preparaty do prania, środki do szorowania; 5: środki bakteriobójcze,
środki chwastobójcze, środki dezynfekcyjne, środki odkażające,
preparaty do sterylizacji gleby,
herbicydy, środki odstraszające
i niszczące insekty, środki do tępienia larw, lepy na muchy, preparaty przeciw molom, środki
do zwalczania owadów, środki
do zwalczania gryzoni w tym myszy i szczurów, środki do zwalczania pasożytów, pestycydy, środki
do oczyszczania i do odświeżania
powietrza, wody i gleby, preparaty przeciwpasożytnicze, trucizny,
środki do zwalczania robactwa.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Nr 11/2021
(111) 258425
(111) 258427
(111) 258563
(111) 258900
(111) 259252
(111) 259744
(111) 260104
(111) 261437
(111) 262806
(111) 263059
(111) 264816
(111) 266303
(111) 269402
(111) 269417
(111) 269418
(111) 269419
(111) 269723
(111) 270127
(111) 271796
(111) 272894
(111) 272906
(111) 281152
(111) 284600
(111) 285097
(111) 290853
(111) 301164
(111) 307347
(111) 311529
(111) 331325
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(180) 2031 04 21
(180) 2031 05 04
(180) 2031 04 27
(180) 2031 04 21
(180) 2032 02 13
(180) 2031 03 23
(180) 2031 02 22
(180) 2031 08 12
(180) 2031 04 14
(180) 2032 04 19
(180) 2031 08 01
(180) 2031 04 21
(180) 2031 12 16
(180) 2032 04 13
(180) 2032 04 13
(180) 2032 04 13
(180) 2031 10 18
(180) 2031 05 19
(180) 2031 12 23
(180) 2031 04 19
(180) 2030 12 17
(180) 2031 05 23
(180) 2031 06 03
(180) 2031 10 05
(180) 2031 04 05
(180) 2031 05 23
(180) 2031 09 26
(180) 2031 03 27
(180) 2029 08 31

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: widokówki, pocztówki, albumy, mapy, wydawnictwa książkowe, zwłaszcza z zakresu sportu; 25: odzież sportowa,
nakrycia głowy, szaliki.
(111) 336576 (180) 2029 08 03 Prawo przedłużono w całości
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU LUB
UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
URZĘDU PATENTOWEGO RP

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 515219
(210) 466021
(210) 466931
(210) 468860
(210) 471757
(210) 481305
(210) 481306
(210) 481933
(210) 488414
(210) 489046
(210) 490884
(210) 504300
(210) 508446
(210) 509762
(210) 509787
(210) 509928
(210) 510092
(210) 510139
(210) 512022
(210) 512860
(210) 513366

U
ZT21/2017
ZT32/2017
U
U
U
U
ZT33/2018
U
ZT51/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 513652
(210) 514644
(210) 515279
(210) 515643
(210) 515645
(210) 515689
(210) 516002
(210) 516053
(210) 516055
(210) 516215
(210) 516478
(210) 516647
(210) 517204
(210) 517813
(210) 517895
(210) 518460
(210) 518487
(210) 518513
(210) 518636
(210) 518735
(210) 440796

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
14/2015

(210) 518937
(210) 519011
(210) 519054
(210) 519131
(210) 519208
(210) 519221
(210) 519328
(210) 519330
(210) 519522
(210) 519538
(210) 519573
(210) 519784
(210) 520090

199
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 520214
(210) 520310
(210) 520362
(210) 520504
(210) 520506
(210) 520507
(210) 520510
(210) 520513
(210) 520516
(210) 520983
(210) 521014
(210) 521273
(210) 522006

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA WYDANE PO
OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
LUB UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE
INTERNETOWEJ URZĘDU PATENTOWEGO RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 509956
(210) 513356
(210) 513746
(210) 513893
(210) 514515
(210) 517983
(210) 519255
(210) 519370
(210) 519371
(210) 519372
(210) 519373
(210) 519429
(210) 519431
(210) 520076
(210) 520088
(210) 520172
(210) 520258
(210) 520301
(210) 521101
(210) 521231
(210) 521277
(210) 521867
(210) 521868
(210) 521869
(210) 521885
(210) 521924
(210) 522296
(210) 522306
(210) 522407

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 522413
(210) 522816
(210) 522875
(210) 523766
(210) 523878
(210) 523951
(210) 524344
(210) 524709
(210) 525808
(210) 445252
(210) 445253
(210) 445254
(210) 445255
(210) 449870
(210) 461764
(210) 469530
(210) 470371
(210) 470378
(210) 493256
(210) 499688
(210) 511990
(210) 513281
(210) 513450
(210) 513759
(210) 516653
(210) 517748
(210) 518287
(210) 522619

U
U
U
U
U
U
U
U
U
23/2015
23/2015
23/2015
23/2015
5/2016
U
U
U
U
U
ZT35/2019
ZT21/2020
ZT26/2020
ZT30/2020
U
U
ZT42/2020
ZT45/2020
U

DECYZJE STWIERDZAJĄCE
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(210) 329550
(210) 400643
(210) 401718
(210) 401852
(210) 402198

25/2007
18/2012
20/2012
20/2012
21/2012

(210) 412572
(210) 412575
(210) 412581
(210) 413307
(210) 414466

15/2013
15/2013
15/2013
16/2013
18/2013
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(210) 420758
(210) 421354
(210) 423635
(210) 424466
(210) 424678
(210) 424808
(210) 428097
(210) 430321
(210) 432974
(210) 434695
(210) 435371
(210) 435842
(210) 450706
(210) 454762
(210) 454763
(210) 458962
(210) 458963
(210) 464738
(210) 470311
(210) 472775
(210) 476384
(210) 482272
(210) 482276
(210) 493665
(210) 493945
(210) 494043
(210) 494044
(210) 494046
(210) 494808
(210) 495063
(210) 499017
(210) 501783
(210) 502408
(210) 502409
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03/2014
05/2014
09/2014
11/2014
11/2014
11/2014
17/2014
21/2014
26/2014
03/2015
04/2015
05/2015
07/2016
21/2016
21/2016
18/2016
18/2016
10/2017
27/2017
44/2017
42/2017
21/2018
21/2018
06/2019
07/2019
09/2019
06/2019
09/2019
12/2019
10/2019
42/2019
36/2019
38/2019
38/2019

(210) 503240
(210) 503446
(210) 503447
(210) 503487
(210) 503488
(210) 503489
(210) 503975
(210) 504171
(210) 504256
(210) 504378
(210) 504379
(210) 504618
(210) 504621
(210) 504786
(210) 505033
(210) 505048
(210) 505166
(210) 505210
(210) 505306
(210) 505738
(210) 505858
(210) 505976
(210) 505984
(210) 505989
(210) 505994
(210) 506421
(210) 506474
(210) 506666
(210) 506946
(210) 506948
(210) 506949
(210) 506950
(210) 506951
(210) 506987

51/2019
51/2019
39/2019
51/2019
51/2019
51/2019
52/2019
52/2019
52/2019
52/2019
52/2019
52/2019
51/2019
51/2019
51/2019
47/2019
52/2019
51/2019
52/2019
52/2019
51/2019
51/2019
51/2019
51/2019
51/2019
51/2019
51/2019
51/2019
52/2019
52/2019
52/2019
52/2019
52/2019
52/2019

UNIEWAŻNIENIE PRAWA

(111) 287162 (141) 2019 11 21

Nr 11/2021
podżołądkowe; pasy przepuklinowe; podkłady zapobiegające odleżynom; poduszki podgrzewane
elektryczne do celów leczniczych;
aparaty do pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi; prześcieradła
chirurgiczne; pulsometry; aparaty radiologiczne do celów medycznych; ekrany radiologiczne
do celów medycznych; aparatura
do radioterapii; rękawice do masażu; rozpylacze do celów leczniczych; aparaty do ochrony słuchu;
aparaty słuchowe; pończochy
przeciw żylakom); wszystkie powyższe nieprzeznaczone do użytku profesjonalnego; 21: pojemniki
i przybory do użytku w gospodarstwie domowym.
Prawo wygasło w całości.

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.
(111) 319039
07/2019
2021 01 20
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 22.03.2019 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.

(111) 322801
11/2019
2021 03 09
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 07.08.2019 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 209438
(111) 217377
(111) 267698

Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.

(111) 329945
12/2020
2021 02 11
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 12.03.2020 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

(111) 331532
01-2021
2021 03 10
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 12.10.2020 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 271505 (141) 2020 09 03 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 10: (wyroby profilaktyczno-rehabilitacyjne, takie jak: bandaże ujęte w tej
klasie; materace; pasy do celów
leczniczych; pończochy; poduszki; poduszki do celów leczniczych;
poduszki przeciw bezsenności;
materace położnicze; artykuły
ortopedyczne; obuwie ortopedyczne; ortopedyczne pasy; ortopedyczne wkładki; pasy do celów
leczniczych; elektryczne pasy galwaniczne do celów leczniczych;
pasy ortopedyczne; pasy podtrzymujące mięśnie brzucha; pasy

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
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Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 047862 A. Wykreślono: ASPEN GLOBAL INCORPORATED,
PORT LOUIS, Mauritius; Wpisano: ASPEN GLOBAL INCORPORATED,
Grand Bay, Mauritius.
(111) 048993 A. Wykreślono: ASPEN GLOBAL INCORPORATED,
PORT LOUIS, Mauritius; Wpisano: ASPEN GLOBAL INCORPORATED,
Grand Bay, Mauritius.
(111) 069786 A. Wykreślono: CARREFOUR (S.A.), BOULOGNE
BILLANCOURT, Francja; Wpisano: CARREFOUR (S.A.), Massy, Francja.
(111) 069787 A. Wykreślono: CARREFOUR (S.A.), LEVALLOIS-PERRET, Francja; Wpisano: CARREFOUR (S.A.), Massy, Francja.
(111) 070052 A. Wykreślono: MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL, IVRY SUR SEINE, Francja; Wpisano: MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS FRANCE, Charenton-le-Pont, Francja.
(111) 074597 A. Wykreślono: BOLTON ALIMENTARI S.P.A.,
CERMENATE, Włochy; Wpisano: BOLTON FOOD S.P.A., Cermenate,
Włochy.
(111) 076903 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 076904 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944 ; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 079405 A. Wykreślono: BOLTON ALIMENTARI S.P.A.,
CERMENATE, Włochy; Wpisano: BOLTON FOOD S.P.A., Cermenate,
Włochy.
(111) 079923 A. Wykreślono: ARROW ELECTRONICS, INC., MELVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ARROW ELECTRONICS, INC., Centennial, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 079924 A. Wykreślono: ARROW ELECTRONICS, INC, MELVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ARROW ELECTRONICS, INC., Centennial, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 088581 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 088582 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 088717 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 088718 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 097967 A. Wykreślono: ADM WILD Ingredients GmbH,
Eppelheim, Niemcy; Wpisano: ADM WILD Europe GmbH & Co. KG,
Eppelheim, Niemcy.
(111) 100128 A. Wykreślono: „DCL International Inc. Ontario,
Kanada”; Wpisano: DCL International Inc., Concord, Kanada.
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(111) 105700 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 108028 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 108359 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 108884 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 109222 A. Wykreślono: REDWOOD HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA, Łódź, Polska 100180654; Wpisano: REDWOOD HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI, Łódź, Polska 100180654.
(111) 114037 A. Wykreślono: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114; Wpisano: JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp, Polska 002759114.
(111) 117695 A. Wykreślono: „DCL International Inc. Ontario,
Kanada”; Wpisano: DCL International Inc., Concord, Kanada.
(111) 120433 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944 ; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 125502 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 126375 A. Wykreślono: GRACE BAUPRODUKTE GMBH,
LÜGDE, Niemcy; Wpisano: GCP Germany GmbH, Lügde, Niemcy.
(111) 126539 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 128072 A. Wykreślono: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114; Wpisano: JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp, Polska 002759114.
(111) 128274 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944 ; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 131656 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 132305 A. Wykreślono: MIRABELL SALZBURGER CONFISERIE-UND BISQUIT- GESELLSCHAFT M.B.H., GRODIG BEI SALZBURG, Austria; Wpisano: Mirabell Salzburger Confiserie - Und Bisquit-Gesellschaft m.b.H., Bludenz, Austria.
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(111) 132747 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944 ; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 143350 A. Wykreślono: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska; Wpisano: JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp, Polska 002759114.
(111) 145150 A. Wykreślono: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114; Wpisano: JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp, Polska 002759114.
(111) 153371 A. Wykreślono: WEIDER PUBLICATIONS, LLC, 100
American Media Way, BOCA RATON, Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: JAKE WOOD, Chandler, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 155039 A. Wykreślono: Hurtownia „SZOA” Krzysztof Wiciak, 45-005 Opole ul. Budowlana 11a, Polska 530969021; Wpisano:
W5 CENTRUM USŁUGOWO-SERWISOWE KRZYSZTOF WICIAK, Opole, Polska 530541116.
(111) 155040 A. Wykreślono: Hurtownia „SZOA” Krzysztof Wiciak, 45-005 Opole ul. Budowlana 11a, Polska 530969021; Wpisano:
W5 CENTRUM USŁUGOWO-SERWISOWE KRZYSZTOF WICIAK, Opole, Polska 530541116.
(111) 155117 A. Wykreślono: REDWOOD HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA, Łódź, Polska 100180654; Wpisano: REDWOOD HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI, Łódź, Polska 100180654.
(111) 155169 A. Wykreślono: REDWOOD HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA, Łódź, Polska 100180654; Wpisano: REDWOOD HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI, Łódź, Polska 100180654.
(111) 162848 D. Wpisano: „W dniu 13 stycznia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 6954/20/546) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2668435 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-162848 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Lucid Trustee Services Limited
z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec ALLEGRO . PL Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu”.
(111) 163599 D. Wpisano:
„W dniu 29 maja 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu
Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy
– Rejestru Zastawów (sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 2556/20/660) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2646214 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-163599
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CVI TRUST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
wobec Malborskie Zakłady Chemiczne ”ORGANIKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Malborku”.
(111) 176287 A. Wykreślono: TRANSCARGO Poland Spółka
z o.o., Łódź, Polska; Wpisano: FREJA TRANSPORT & LOGISTICS A/S,
Skive, Dania.
(111) 178260 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944 ; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 178321 A. Wykreślono: GBI HOME GB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 015496937; Wpisano: HOME INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 140422468.
(111) 181875 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA

Nr 11/2021

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 182905 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 183809 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 183865 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 185159 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
1800632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 185160 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
1800632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 185161 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
1800632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 185163 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
1800632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 185413 A. Wykreślono: REDWOOD HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA, Łódź, Polska 100180654; Wpisano: REDWOOD HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI, Łódź, Polska 100180654.
(111) 185947 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
1800632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 186240 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW- SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 186284 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW- SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 187899 A. Wykreślono: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114; Wpisano: JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp, Polska 002759114.
(111) 188103 A. Wykreślono: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114; Wpisano: JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp, Polska 002759114.
(111) 191962 A. Wykreślono: BOLTON ALIMENTARI S.P.A.,
CERMENATE, Włochy; Wpisano: BOLTON FOOD S.P.A., Cermenate,
Włochy.
(111) 191986 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH PIOTROWICE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TARNOBRZG, Polska; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice,
Polska 830406739.
(111) 193312 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 193795 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 196621 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW- SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 197927 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 198163 A. Wykreślono: Elwira Rafałowska, Warszawa,
Polska; Tadeusz Rafałowski, Łomża, Polska; Danuta Rafałowska,
Łomża, Polska; Wpisano: DANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łomża, Polska.
(111) 200138 D. Wpisano:
„W dniu 14 stycznia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu
Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział
VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.
Za 6945/20/626) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2668567 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-200138 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Lucid Trustee Services Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec CENEO . PL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu”.
(111) 200479 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 206604 A. Wykreślono: STUDIO ZET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 010052710; Wpisano:
EUROZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010344559.
(111) 206605 A. Wykreślono: STUDIO ZET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 010052710; Wpisano:
EUROZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010344559.
(111) 206606 A. Wykreślono: STUDIO ZET Spółka z o.o., Warszawa, Polska 010052710; Wpisano: EUROZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010344559.
(111) 206735 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 207679 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 208298 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
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(111) 208305 A. Wykreślono: HOME GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140422468;
Wpisano: HOME INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140422468.
(111) 208591 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW- SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 208954 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW- SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 209604 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 209678 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 211574 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW- SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 212336 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 212835 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW- SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 214897 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944 ; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 214898 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944 ; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 214903 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 215742 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 215743 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 217704 A. Wykreślono: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114; Wpisano: JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp, Polska 002759114.
(111) 220468 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 221437 D. Wpisano: „W dniu 26 lutego 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1826/21/932) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2673118 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-221437 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec NOWE Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 223938 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 224533 A. Wykreślono: REDWOOD HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA, Łódź, Polska 100180654; Wpisano: REDWOOD HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI, Łódź, Polska 100180654.
(111) 226617 A. Wykreślono: Biuro Projektowania Systemów
Cyfrowych S.A., Chorzów, Polska 003469134; Wpisano: BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 003469134.
(111) 229970 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 230880 D. Wpisano: „W dniu 29 maja 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 2560/20/575) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2646218 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-230880 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących CVI TRUST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Malborskie Zakłady Chemiczne
”ORGANIKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Malborku”.
(111) 230943 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 232165 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 232166 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 232167 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 232170 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 232660 A. Wykreślono: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114; Wpisano: JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp, Polska 002759114.
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(111) 235614 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 236617 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 237629 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 237688 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 238870 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 238871 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 238872 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 238875 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 240380 A. Wykreślono: OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klembów, Polska 015448980;
Wpisano: E.J.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Klembów, Polska 369041480.
(111) 241394 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 242153 A. Wykreślono: INTIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, Polska 366113077; Wpisano: intive GmbH, Ratyzbona, Niemcy.
(111) 242717 A. Wykreślono: Zakład Surowców Chemicznych
i Mineralnych Piotrowice II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska
830406739.
(111) 242739 A. Wykreślono: Zakład Surowców Chemicznych
i Mineralnych Piotrowice II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska
830406739.
(111) 243572 A. Wykreślono: LINCOLN GLOBAL, INC., CITY OF
INDUSTRY, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Lincoln Global,
Inc., City of Industry, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 243609 A. Wykreślono: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114; Wpisano: JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp, Polska 002759114.
(111) 243881 A. Wykreślono: Zakład Surowców Chemicznych
i Mineralnych Piotrowice II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska
830406739.
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(111) 243882 A. Wykreślono: Zakład Surowców Chemicznych
i Mineralnych Piotrowice II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska
830406739.
(111) 243884 A. Wykreślono: Zakład Surowców Chemicznych
i Mineralnych Piotrowice II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska
830406739.
(111) 243888 A. Wykreślono: Zakład Surowców Chemicznych
i Mineralnych Piotrowice II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska
830406739.
(111) 243889 A. Wykreślono: Zakład Surowców Chemicznych
i Mineralnych Piotrowice II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska
830406739.
(111) 243891 A. Wykreślono: Zakład Surowców Chemicznych
i Mineralnych Piotrowice II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska
830406739.
(111) 243893 A. Wykreślono: Zakład Surowców Chemicznych
i Mineralnych Piotrowice II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska
830406739.
(111) 243898 A. Wykreślono: Zakład Surowców Chemicznych
i Mineralnych Piotrowice II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska
830406739.
(111) 243899 A. Wykreślono: Zakład Surowców Chemicznych
i Mineralnych Piotrowice II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska
830406739.
(111) 244374 A. Wykreślono: Zakład Surowców Chemicznych
i Mineralnych Piotrowice II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska
830406739.
(111) 245847 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 246015 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 246240 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 246491 A. Wykreślono: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114; Wpisano: JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp, Polska 002759114.
(111) 246780 A. Wykreślono: Zakład Surowców Chemicznych
i Mineralnych Piotrowice II Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
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ścią, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska
830406739.
(111) 247587 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944 ; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 248138 A. Wykreślono: JZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 230267819; Wpisano:
JZO SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, Polska 230267819.
(111) 248357 A. Wykreślono: JZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 230267819; Wpisano:
JZO SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, Polska 230267819.
(111) 248463 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 248762 A. Wykreślono: MODERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, Polska 220896925; Wpisano: MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364635825.
(111) 249476 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 250573 A. Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 251150 A. Wykreślono: OFFICE PLUS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142621226; Wpisano: OFFICE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142621226.
(111) 253382 A. Wykreślono: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114; Wpisano: JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp, Polska 002759114.
(111) 254175 A. Wykreślono: WEARCO SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122515020; Wpisano: ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122515020.
(111) 254176 A. Wykreślono: Jurajska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Postęp, Polska 002759114; Wpisano: JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp, Polska 002759114.
(111) 254833 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 255045 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 255182 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 255514 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
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(111) 256031 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 265720 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 256032 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 265848 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 256033 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 265849 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 256034 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 265850 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 259706 D. Wpisano: „W dniu 29 maja 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 2558/20/462) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2646215 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-259706 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących CVI TRUST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Malborskie Zakłady Chemiczne
”ORGANIKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Malborku”.
(111) 260484 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 260485 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 260532 A. Wykreślono: APOTEX TECHNOLOGIES INC.,
TORONTO, Kanada; Wpisano: Apotex Inc., Toronto, Kanada.
(111) 260736 D. Wpisano: „W dniu 14 kwietnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 1119/21/107) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2677164 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-260736 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec MEX POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi”.
(111) 261818 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 265851 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 265892 A. Wykreślono: PADEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Milicz, Polska 022071595; Wpisano: Jan Padewski, Milicz, Polska.
(111) 266015 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 266024 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 266381 A. Wykreślono: WOJENKOWSKI WOJCIECH
ZAKŁADY PRODUKCJI CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, Polska
005720733; Wpisano: VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brodnica, Polska
381831556.
(111) 268974 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 269132 A. Wykreślono: APOTEX TECHNOLOGIES INC.,
TORONTO, Kanada; Wpisano: Apotex Inc., Toronto, Kanada .
(111) 269133 A. Wykreślono: APOTEX TECHNOLOGIES INC.,
TORONTO, Kanada; Wpisano: Apotex Inc., Toronto, Kanada .
(111) 269261 A. Wykreślono: APOTEX TECHNOLOGIES INC.,
TORONTO, Kanada; Wpisano: Apotex Inc., Toronto, Kanada .

(111) 264359 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 269954 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 265076 A. Wykreślono: APOTEX TECHNOLOGIES INC.,
TORONTO, Kanada; Wpisano: Apotex Inc., Toronto, Kanada.

(111) 270096 A. Wykreślono: APOTEX TECHNOLOGIES INC.,
TORONTO, Kanada; Wpisano: Apotex Inc., Toronto, Kanada .

(111) 265447 A. Wykreślono: APOTEX TECHNOLOGIES INC.,
TORONTO, Kanada; Wpisano: Apotex Inc., Toronto, Kanada.

(111) 271505 A. Wykreślono: WELMAX+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań,
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Polska 301413539; Wpisano: STORY TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
302449574.
(111) 272543 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 272544 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 272545 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 273072 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 273799 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 274129 A. Wykreślono: INTERSERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 470517762; Wpisano: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SEMACO JERZY SKAŁOŃ,
MAREK STROJNIAK SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 003899946;
IMPALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 100346385; CONTEC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki,
Polska 470754433; INTERSERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 470517762.
(111) 274129 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
30 stycznia 2020 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.”
(111) 274812 A. Wykreślono: BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, Polska
530909728; Wpisano: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 385257166.
(111) 275510 A. Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 275589 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 275592 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 275593 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 275594 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 277496 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
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(111) 277811 A. Wykreślono: CUPRUM ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin, Polska
146433875; Wpisano: FORUM LUBIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin, Polska 382230758.
(111) 278261 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 278262 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 278263 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 279071 A. Wykreślono: APOTEX TECHNOLOGIES INC.,
TORONTO, Kanada; Wpisano: Apotex Inc., Toronto, Kanada .
(111) 279206 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 281151 D. Wpisano: „W dniu 08 stycznia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt GD.IX.
Ns-Rej.Za 8838/19/575) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2634282 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-281151 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BNP PARIBAS Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec IGLOTEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Skórczu”.
(111) 281703 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930 ; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 282691 D. Wpisano: „W dniu 14 stycznia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 6952/20/744) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2668557 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-282691 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Lucid Trustee Services Limited
z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec ALLEGRO . PL Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu”.
(111) 283068 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 283494 A. Wykreślono: NITECKI PIOTR NITECKI LECH
N.TRADE.S.C. PIOTR I LECH NITECCY, Warszawa, Polska 146039090;
Wpisano: N. TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146039090 .
(111) 283495 A. Wykreślono: NITECKI PIOTR NITECKI LECH
N.TRADE.S.C. PIOTR I LECH NITECCY, Warszawa, Polska 146039090;
Wpisano: N. TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146039090 .
(111) 283756 A. Wykreślono: NITECKI PIOTR NITECKI LECH
N.TRADE.S.C. PIOTR I LECH NITECCY SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa,
Polska 146039090; Wpisano: N. TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146039090 .
(111) 285757 A. Wykreślono: ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY GLUTENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
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NOŚCIĄ, Sady, Polska 302368893; Wpisano: GLUTENEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady, Polska 302368893.
(111) 289496 A. Wykreślono: APOTEX TECHNOLOGIES INC.,
TORONTO, Kanada; Wpisano: Apotex Inc., Toronto, Kanada .
(111) 289650 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 289651 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 289912 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 290424 A. Wykreślono: APOTEX TECHNOLOGIES INC.,
TORONTO, Kanada; Wpisano: Apotex Inc., Toronto, Kanada .
(111) 290425 A. Wykreślono: APOTEX TECHNOLOGIES INC.,
TORONTO, Kanada; Wpisano: Apotex Inc., Toronto, Kanada .
(111) 291790 A. Wykreślono: WELMAX + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań,
Polska 301413539; Wpisano: STORY TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
302449574.
(111) 292435 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 292437 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 292765 A. Wykreślono: ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 010729130; Wpisano: ANIMEX INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.
(111) 292765 A. Wykreślono: ANIMEX INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146805667.
(111) 294244 A. Wykreślono: APOTEX TECHNOLOGIES INC.,
TORONTO, Kanada; Wpisano: Apotex Inc., Toronto, Kanada .
(111) 294246 A. Wykreślono: APOTEX TECHNOLOGIES INC.,
TORONTO, Kanada; Wpisano: Apotex Inc., Toronto, Kanada .
(111) 294247 A. Wykreślono: APOTEX TECHNOLOGIES INC.,
TORONTO, Kanada; Wpisano: Apotex Inc., Toronto, Kanada .
(111) 295328 A. Wykreślono: WELMAX + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań,
Polska 301413539; Wpisano: STORY TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
302449574.
(111) 295342 A. Wykreślono: APOTEX TECHNOLOGIES INC.,
TORONTO, Kanada; Wpisano: Apotex Inc., Toronto, Kanada .
(111) 296328 A. Wykreślono: APOTEX TECHNOLOGIES INC.,
TORONTO, Kanada; Wpisano: Apotex Inc., Toronto, Kanada .
(111) 296741 A. Wykreślono: BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, Polska
530909728; Wpisano: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
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(111) 304252 A. Wykreślono: BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, Polska
530909728; Wpisano: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
(111) 305524 A. Wykreślono: MAXAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 015775169; Wpisano:
CLIMATEO.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kokotów, Polska 015775169.
(111) 310961 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930 ; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 310976 A. Wykreślono: WELMAX + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań,
Polska 301413539; Wpisano: STORY TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
302449574.
(111) 312383 A. Wykreślono: BEATA ZBIERAŃSKA-FRAŚ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE IZI,
Częstochowa, Polska 151581480; Wpisano: IZI ROBERT FRAŚ, Częstochowa, Polska 150362356.
(111) 312997 A. Wykreślono: BASF Agro B.V. Arnhem (NL)
Freienbach Branch, Pfäffikon SZ, Szwajcaria; Wpisano: BASF AGRO
B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon,
Szwajcaria.
(111) 317268 A. Wykreślono: URBAN ALCHEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska
369533555; Wpisano: BIELUN & BIELUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 369533555.
(111) 319413 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 319441 A. Wykreślono: URSZULA GŁADYSZ, Wrocław,
Polska; Wpisano: DAMIAN SOSNOWSKI, Wrocław, Polska.
(111) 319820 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 319875 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 321093 A. Wykreślono: BLUE WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 015583234; Wpisano: BLUE WATER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 368448385.
(111) 321125 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 321126 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 321283 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
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szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 321559 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 325550 A. Wykreślono: BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, Polska
530909728; Wpisano: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.

(111) 321560 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 321568 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 321570 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 321573 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 321574 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 323007 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 323031 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 323184 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 324590 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.

(111) 325790 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 325884 A. Wykreślono: WELMAX + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań,
Polska 301413539; Wpisano: STORY TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
302449574.
(111) 327373 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 329103 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 330001 A. Wykreślono: ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska
180040712 ; Wpisano: ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712.
(111) 330625 D. Wpisano: „W dniu 18 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1789/21/960) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2675032 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-330625 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
(111) 330626 D. Wpisano: „W dniu 18 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1790/21/672) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2675031 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-330626 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.

(111) 324599 A. Wykreślono: NERGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, Polska 364824035; Wpisano: NERGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 364824035.

(111) 330627 D. Wpisano: „W dniu 18 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1791/21/073) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2675030 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-330627 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.

(111) 325260 A. Wykreślono: SURGIEL MARCIN FAJNE STUDIO
KREATYWNE, Kielce, Polska; Wpisano: SURGIEL MACIEJ FAJNE STUDIO KREATYWNE, Kielce, Polska.

(111) 330933 A. Wykreślono: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114; Wpisano: JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp, Polska 002759114.

(111) 325436 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-

(111) 331031 A. Wykreślono: CDF ARCHITEKCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
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WA, Poznań, Polska 300607767; Wpisano: DOT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301056720.
(111) 331181 A. Wykreślono: STANISŁAW PACEK, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE EMIX, Rusinowo, Polska
005889060; Wpisano: EMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rusinowo, Polska 385455601.
(111) 331182 A. Wykreślono: KRZYWKOWSKI MARCIN, KOPACZYŃSKI MAREK MARTECH GRUPA NARZĘDZIOWA SPÓŁKA
CYWILNA, Zawiercie, Polska 243526372; Wpisano: VERTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska
366001378.
(111) 331183 A. Wykreślono: HENRYK PRUSZYŃSKI, HANBUD,
Bielsk Podlaski, Polska 050091446; Wpisano: HANBUD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsk Podlaski, Polska
385461607.
(111) 331184 A. Wykreślono: OLIVIA EIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 381640247;
Wpisano: VIVIA NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 381640247.
(111) 331421 A. Wykreślono: MARCIN ZGLINICKI USM, Czernikowo, Polska; Wpisano: USM MARCIN ZGLINICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czernikowo, Polska 381335426.

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej (w przypadku konwersji – oznaczono literą K), określenie
znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo,
jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera elementy graficzne,
wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego,
jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji
międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego
oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
(111) 1322291
(540) TREVERK
(511) 19
(732) Marazzi Group S. r. l. ,
Viale Regina Pacis, 39, I-41049 Sassuolo (MO) (IT)
(151) 2020 04 16
(441) 2020 05 18
(581) 2020 04 30
(111) 1323315
(540) SETALAN
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 1
(732) SETAŞ KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Karanfil Sokak No: 18-1. Levent Beşiktaş-İstanbul (TR)
(151) 2020 05 08
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1329036
(540) THE CELECTON
(531) CFE: 07. 05. 05, 26. 04. 18, 26. 11. 08, 29. 01. 12 (511) 35, 43, 45
(732) FET SYSTEM Inc. ,
12F, HULIC Kudan-Bldg. , 1-13-5, Kudankita, Chiyoda-ku Tokyo
102-0073 (JP)
(151) 2020 05 14
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1349559
(531) CFE: 26. 01. 18, 28. 03. 00
(511) 5
(732) Xi’an Beilin Pharmaceutical Co. , Ltd,
23rd Floor, No. 18 Building, Landisi Community, No. 101, Xingqing
South Road, Beilin District, Xi’an Shaanxi (CN)
(151) 2020 04 21
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04
(111) 1352811
(540) Fit & Shape
(531) CFE: 24. 15. 07, 27. 05. 02, 29. 01. 12
(511) 5, 29, 30, 32
(732) „HEALTHY FOODS and DRINKS” OOD,
JK „Trakia”, bl. 46, vh. B, flat 2, BG-4023 Plovdiv (BG)
(151) 2020 03 16
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11

Nr 11/2021

(111) 1355549
(540) Nagel
(511) 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45
(732) Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG,
Friedrich-Menzefricke-Str. 63, 3775 Versmold (DE)
(151) 2016 08 13
(441) 2020 06 08
(581) 2020 05 21
(111) 1361752
(540) HOMEPOD
(511) 9
(732) Apple Inc. , One Apple Park Way Cupertino CA 95014 (US)
(151) 2020 06 08
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1361966
(540) THG
(511) 9, 35, 38, 39, 42
(732) The Hut. com Limited,
Meridian House, Rudheath Gadbrook Park Northwich,
Cheshire CW9 7RA (GB)
(151) 2020 04 22
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1362366
(540) HomePod
(511) 9
(732) Apple Inc. , One Apple Park Way Cupertino CA 95014 (US)
(151) 2020 06 08
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1378942
(540) AUTOP PROFESSIONAL
(531) CFE: 26. 11. 03, 27. 05. 10, 29. 01. 13
(511) 2
(732) Company „Polihim-Voronezh” Limited Liability Company,
Leninskiy prospekt, 39-182 RU-394004 Voronezh (RU)
(151) 2020 01 10
(441) 2020 06 08
(581) 2020 05 21
(111) 1389240
(540) D. W
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 20
(732) Quanzhou Xiexing Gardening Co. , Ltd. ,
No. 642, Xunjiang Road, First-Phase, Xunmei Industrial Zone,
Fengze District, Quanzhou City 362000 Fujian Province (CN)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11
(111) 1391378
(540) RUMBERO
(732) Marcel Dopatka-Keding,
Schwalbenweg 5, 19406 Neu Woserin (DE)
(151) 2017 08 16
(441) 2020 06 08

(511) 33
(581) 2020 05 21

(111) 1405114
(540) CELL STORY DERMATOLOGY LABORATORIES PROFESSIONAL
(531) CFE: 01. 15. 15, 19. 11. 25, 27. 05. 11
(511) 3, 35
(732) Beauren Korea, Inc. ,
(Yeoksam-dong) #202, 146, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu Seoul (KR)
(151) 2020 03 04
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1405661
(540) MULTIDOM
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 3, 6, 8, 20, 21, 22, 24, 25, 27
(732) Multidom Trading Ltd,
Vvedenskogo street, property 8, building 2, RU-117342 Moscow (RU)
(151) 2020 03 11
(441) 2020 05 18
(581) 2020 04 30
(111) 1413678
(540) LINO
(511) 20
(732) Herman Miller, Inc. , 855 East Main Avenue Zeeland MI 49464 (US)
(151) 2018 06 22
(441) 2020 04 27
(581) 2020 04 09
(111) 1437499
(531) CFE: 25. 07. 01, 26. 13. 25
(511) 9, 18
(732) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, CH-1204 Genève (CH)
(151) 2020 04 03
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1437584

(540) SURFING NEVER ALONE
(511) 3, 25, 29, 30, 43
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Stratford
Global”, ul. Belkinskaya, d. 25, podiezd 5, pom. 1,
Obninsk RU-249034 Kaluzhskaya obl. (RU)
(151) 2019 09 11
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1446435
(540) SURF COFFEE
(531) CFE: 05. 01. 12, 24. 01. 25
(511) 25, 30, 43
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Stratford
Global”, ul. Belkinskaya, d. 25, podiezd 5, pom. 1
Obninsk RU-249034 Kaluzhskaya obl. (RU)
(151) 2019 09 09
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1454675
(531) CFE: 28. 05. 00
(511) 33
(732) KPO MARKETING COMPANY LIMITED,
Egypt Street, 12, CY-1097 Nicosia (CY)
(151) 2020 05 18
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11

Nr 11/2021
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(111) 1465399
(540) LAYKi
(531) CFE: 24. 07. 01, 26. 13. 25, 27. 05. 01, 29. 01. 13
(511) 25, 35
(732) KURRUK GROUP AYAKKABICILIK SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ,
Sanayi Mahallesi Cadde No: 10/1 Şehitkamil TR-60278 Gaziantep (TR)
(151) 2020 01 27
(441) 2020 03 30
(581) 2020 03 12
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(111) 1501175
(540) PolyBall
(511) 7
(732) OSG CORPORATION,
3-22 Honnogahara, Toyokawa-shi Aichi 442-0005 (JP)
(151) 2019 09 20
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05

(111) 1479249
(540) MEDICOM
(511) 9
(732) MEDICOM TECHNOLOGIES,
Suite 1650434 Fayetteville Street Raleigh NC 27601 (US)
(151) 2020 02 26
(441) 2020 04 14
(581) 2020 03 26

(111) 1501181
(540) MAITRE COQUILLE
(511) 29
(732) Société Coopérative Groupements d’Achats des Centres
Leclerc, SC GALEC,
26 QUAI MARCEL BOYER F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 09 26
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05

(111) 1484041
(531) CFE: 24. 11. 25, 26. 01. 10
(511) 12, 35, 37
(732) SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED,
ROOM 509, BUILDING 1, 563 SONGTAO ROAD, (SHANGHAI) PILOT
FREETRADE ZONE, SHANGHAI (CN)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 06 29
(581) 2020 06 11

(111) 1501240
(540) PHARAOH’S DESERT
(531) CFE: 03. 07. 17, 27. 05. 04, 29. 01. 15
(511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd. ,
„Maritsa” Str. 4, ”Vranya-Lozen-Triugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2019 08 14
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05

(111) 1488057
(540) SELENA
(531) CFE: 26. 01. 02, 27. 05. 01, 29. 01. 04 (511) 6, 7, 9, 11, 19, 20, 21
(732) ECZACIBASI HOLDING ANONIM SIRKETI, Kanyon Ofis
Büyükdere Cad. No: 185 levent Beşiktaş TR-34394 İstanbul (TR)
(151) 2019 10 08
(441) 2019 11 25
(581) 2019 11 07
(111) 1489504
(540) ColorOS
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 9, 42
(732) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS
CORP. , LTD. , No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan
Guangdong (CN)
(151) 2020 03 03
(441) 2020 05 18
(581) 2020 04 30
(111) 1491682
(540) SIBERIAN EXPRESS
(732) KPO MARKETING COMPANY LIMITED,
Egypt Street, 12, CY-1097 Nicosia (CY)
(151) 2020 05 18
(441) 2020 06 29

(511) 33
(581) 2020 06 11

(111) 1492325
(540) LIBRA B BANK
(531) CFE: 24. 17. 17, 27. 05. 01, 29. 01. 12
(511) 36
(732) Libra Internet Bank S. A. ,
Calea Vitan nr. 6-6A, tronson B, C, et. 1, 3, 6, 13 Bucuresti (RO)
(151) 2019 11 22
(441) 2020 03 30
(581) 2020 03 12
(111) 1493537
(531) CFE: 05. 03. 16, 19. 07. 01, 28. 05. 00, 29. 01. 15
(511) 33
(732) KPO MARKETING COMPANY LIMITED,
Egypt Street, 12, CY-1097 Nicosia (CY)
(151) 2020 01 31
(441) 2020 03 30
(581) 2020 03 12
(111) 1501138
(540) JOHN DAVON’S
(511) 33
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC,
26 quai Marcel Boyer F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2019 09 26
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1501144
(540) VOLTANO
(511) 33
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC,
26 Quai Marcel Boyer F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 09 26
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1501147
(540) LES CARACTERES
(511) 33
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC,
26 quai Marcel Boyer F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2019 09 26
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1501154
(540) SAINT CHARMIN
(511) 29
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC,
26 Quai Marcel Boyer F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 09 26
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1501171
(540) TERRES OCREES
(511) 33
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC,
26 Quai Marcel Boyer F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 09 26
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05

(111) 1501278
(540) ZIRANA
(511) 5
(732) Zentiva k. s. , U Kabelovny 130, CZ-102 37 Prague (CZ)
(151) 2019 09 18
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1501304
(540) FROG PRINCE
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 25
(732) SHANGHAI FROG CHILDREN PRODUCTS CO. , LTD,
Room 1098, Block 5, the 2nd Floor of 1 building, #15 of alley 588,
Zhangliantang Road, Liantang Town, Qingpu District, Shanghai (CN)
(151) 2019 04 17
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1501363
(540) SANDS PRINCESS
(531) CFE: 27. 05. 02, 29. 01. 15
(511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd. ,
4, „Maritsa” Str. , ”Vranya-Lozen-Triugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2019 08 14
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1501378
(540) il Monte
(531) CFE: 27. 05. 02
(511) 7, 8, 11
(732) I2 LLC, 5/2, Vishnyakovoy Street RU-350001 Krasnodar (RU)
(151) 2019 08 05
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1501420
(540) HERMES PETIT JETE
(511) 14
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR)
(151) 2019 09 20
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1501491
(540) X
(531) CFE: 25. 05. 25, 26. 03. 04,
27. 05. 21, 29. 01. 15
(511) 8, 9, 10, 11, 14, 18, 24, 25, 26
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„Upravlyayushchaya kompania Miksit”,
p. Moskovskiy, 22-y km Kievskogo sh. , domovl. 4, str. 5, office 713-Е,
RU-125362 Moscow (RU)
(151) 2019 08 06
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1501525

(531) CFE: 26. 15. 25

(732) Deutsche Telekom AG,
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn (DE)
(151) 2019 08 16
(441) 2019 12 23

(511) 3, 7, 9, 10, 11, 12,
14, 16, 18, 21, 25, 28,
35, 36, 37, 38, 39,
41, 42, 43, 44, 45
(581) 2019 12 05

(111) 1501622
(540) helcom smart made easy
(531) CFE: 26. 04. 04, 27. 05. 09, 29. 01. 13
(511) 7, 9, 39, 42
(732) ELCOM, ZI La Maladière,
1 rue Isaac Asimov F-38300 BOURGOIN-JALLIEU (FR)
(151) 2019 09 12
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1501641
(540) ZEPLIN CAR rental
(531) CFE: 26. 11. 02, 27. 05. 09, 29. 01. 12
(511) 39
(732) ZEPLİN TURİZM TAŞIMACILIK YATIRIM SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ,
Fener Mah. Tekelioğlu Cad. 1946. Sk. Şengül Apt. A Blok No: 2/4
Antalya (TR)
(151) 2019 09 27
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05

212
(111) 1501701
(540) TreeGuard
(531) CFE: 05. 01. 03, 25. 05. 02, 26. 01. 15,
26. 02. 24, 27. 05. 01, 29. 01. 13
(732) TreeGuard s. r. o. ,
Prievozská 4D, Blok E, SK-821 09 Bratislava (SK)
(151) 2019 07 22
(441) 2019 12 23
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(511) 20

(581) 2019 12 05

(111) 1501767
(540) WORLD ETHNO GAMES
(531) CFE: 27. 01. 12, 27. 05. 01, 28. 05. 00 (511) 14, 16, 18, 25, 26, 28,
29, 32, 33, 34, 35, 41
(732) Assosiation of legal entities union „World ethnosport
confederation”,
Razzakov str. , 100, 720040 Bishkek (KG)
(151) 2019 09 17
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1501779
(540) Godefroy
(511) 32, 33
(732) Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH,
Sektkellereistr. 5, 06632 Freyburg (DE)
(151) 2019 10 22
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1501780
(540) Schwarzkopf PROFESSIONAL SCALP
CLINIX
(531) CFE: 02. 01. 01, 27. 05. 09
(511) 3
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 10 24
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1501781
(540) George
(511) 32, 33
(732) Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH,
Sektkellereistraße 5, 06632 Freyburg (DE)
(151) 2019 10 22
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1501800
(531) CFE: 26. 04. 03
(511) 7
(732) ZHEJIANG YONGCHANG ELECTRIC CO. , LTD. ,
EAST SIDE, XUNQI HIGHWAY, NANXUN, HUZHOU CITY, ZHEJIANG
PROVINCE (CN)
(151) 2019 09 02
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1501801
(540) GYMPESE
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 28
(732) Impulse (Qingdao) Health Tech Co. , Ltd. ,
No. 369 Huashan 2nd Road, Jimo City, Qingdao City, Shandong
Province (CN)
(151) 2019 09 24
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1502214
(540) HT ALPLER AYDIN
(531) CFE: 26. 04. 04, 26. 11. 02, 27. 05. 01
(511) 7, 12
(732) ALPLER ZIRAAT ALETLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 10 Umurlu-AYDIN (TR)
(151) 2020 04 29
(441) 2020 07 06
(581) 2020 06 18
(111) 1502327
(540) BEAUTIFIC
(531) CFE: 26. 04. 01, 27. 05. 01
(511) 3
(732) GSS Cosmetics, Inc. ,
53 State Street, 17th Floor Boston MA 02109 (US)
(151) 2019 09 04
(441) 2019 12 23
(581) 2019 12 05
(111) 1502977
(540) Edulcorel
(531) CFE: 05. 03. 11, 26. 13. 25, 27. 05. 24, 29. 01. 12
(511) 1, 5, 30
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC,
26 quai Marcel Boyer F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 09 23
(441) 2019 12 30
(581) 2019 12 12
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(732) ŞAM GROUP DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Mehmet Nesih
Özmen Mah. Alaybey Sk. No: 24/5 Güngören İstanbul (TR)
(151) 2020 02 06
(441) 2020 04 14
(581) 2020 03 26
(111) 1506142
(540) THE CELECTON
(511) 35, 43, 45
(732) FET SYSTEM Inc. , 12F, HULIC Kudan-Bldg. , 1-13-5, Kudankita,
Chiyoda-ku Tokyo 102-0073 (JP)
(151) 2020 05 14
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1507719
(531) CFE: 05. 03. 11,
28. 05. 00, 29. 01. 12
(732) Pischanskyi Vadym Ivanovych,
vul. Harina, bud. 11m. Dnipro 49100 (UA)
(151) 2019 08 21
(441) 2020 04 27

(511) 29, 30
(581) 2020 04 09

(111) 1508904
(540) PIRATMARMELAD
(531) CFE: 01. 01. 17, 03. 07. 15, 26. 11. 08,
27. 05. 01, 28. 05. 00
(511) 29, 30, 35
(732) Limited liability company „Pirat-Marmelad”,
Kolskaya street, building 8, construction 50, fl. 2, room IV, office 3B
RU-129329 Moscow (RU)
(151) 2020 02 28
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1509118
(540) PENNY REID’S smartypants Romance
(531) CFE: 01. 15. 09, 02. 09. 01,
13. 01. 06, 14. 01. 05, 27. 05. 10, 29. 01. 13
(511) 9, 16, 41
(732) Cipher-Naught, LLC, PO Box 16657 Seattle WA 98116 (US)
(151) 2019 11 22
(441) 2020 02 03
(581) 2020 01 16
(111) 1509169
(540) Confidence
(531) CFE: 02. 07. 02, 27. 05. 02, 29. 01. 13
(511) 5, 10
(732) PT. SOFTEX INDONESIA, Jalan Raya Serang Km. 7 Komp.
Industri Gajah Tunggal, Pasir Jaya, Jatiuwung, Tangerang Banten
15135 (ID)
(151) 2019 10 22
(441) 2020 02 03
(581) 2020 01 16
(111) 1509193
(540) RENOSEAL
(511) 19, 37
(732) EUROVIA,
18 Place de l’Europe F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR)
(151) 2019 11 19
(441) 2020 02 03
(581) 2020 01 16
(111) 1509206

(540) MultiHome
(511) 3, 6, 8, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 27, 28

(732) „Multidom Trading Ltd”,
Vvedenskogo street, property 8,
building 2 RU-117342 Moscow (RU)
(151) 2019 08 29
(441) 2020 02 03

(581) 2020 01 16

(111) 1509254
(540) SPESSO
(511) 29, 30
(732) BRATRIDO S. R. L. ,
Str. Tighina nr. 65, ap. 410, AMD-2001 Chişinău (MD)
(151) 2019 10 17
(441) 2020 02 03
(581) 2020 01 16
(111) 1509271
(540) GREENWICH
(531) CFE: 01. 01. 09, 26. 01. 13
(511) 14
(732) L’Duchen Montres SA,
Chemin de St. Nicolas 26 CH-2350 Saignelegier (CH)
(151) 2019 11 18
(441) 2020 02 03
(581) 2020 01 16
(111) 1509297
(540) TAMBOUR STREET DIVER
(511) 9, 14
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont-Neuf F-75001 Paris (FR)
(151) 2019 10 31
(441) 2020 02 03
(581) 2020 01 16

(111) 1504043
(540) W
(531) CFE: 26. 04. 03, 27. 05. 21
(511) 1
(732) ZHEJIANG WANSHENG CO. , LTD. ,
Liangshui Development Zone, Linhai 317000 Zhejiang (CN)
(151) 2019 05 29
(441) 2020 01 07
(581) 2019 12 19

(111) 1509319
(540) TTB
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 7
(732) Renqiu Huifeng Auto Parts Manufacturing Co. , Ltd. ,
Dajiang Village, Liangzhao Town, Renqiu City 062550 Hebei
Province (CN)
(151) 2019 09 19
(441) 2020 02 03
(581) 2020 01 16

(111) 1504109
(540) SHAM ALASEEL
(531) CFE: 02. 01. 01, 28. 01. 00,
29. 01. 13
(511) 29, 30, 31, 32, 35, 43

(111) 1509382
(540) domol
(531) CFE: 01. 15. 21, 04. 02. 01,
26. 01. 03, 27. 05. 01

(511) 1, 3, 4, 5, 11, 21, 35, 40
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(732) Dirk Rossmann GmbH,
lsernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel (DE)
(151) 2019 10 01
(441) 2020 02 03

(581) 2020 01 16

(111) 1509473
(540) UTERNA
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt. , Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
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(111) 1509807
(540) FUTAGIN
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt. , Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23

(111) 1509475
(540) BUBUXIN
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt. , Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23

(111) 1509820
(540) OGLL
(531) CFE: 26. 04. 09, 27. 05. 01
(511) 25
(732) FUJIAN OGLL SPORTS GOODS CO. , LTD,
ANDOU INDUSTRIAL AREA, ANDOU VILLAGE, CHENDAI TOWN,
JINJIANG CITY, QUANZHOU CITY, FUJIAN PROVINCE (CN)
(151) 2019 12 13
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23

(111) 1509496
(540) Kinder YOGURT’IN
(531) CFE: 08. 01. 11, 26. 04. 08, 26. 11. 13,
27. 05. 04, 29. 01. 14
(732) SOREMARTEC S. A. ,
16, Route de Trèves L-2633 Senningerberg (LU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 10

(111) 1509846
(540) J-CAIN
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 5
(732) INISTBIO PHARMACEUTICAL CO. , LTD. ,
34-40, Jeyakgongdan 2-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si
Gyeonggi-do (KR)
(151) 2019 10 31
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23

(511) 30
(581) 2020 01 23

(111) 1509522
(540) ipipoo
(531) CFE: 26. 04. 18, 27. 05. 24
(511) 9
(732) SHENZHEN YALE ELECTRONICS CO. , LTD. ,
4 Floor, Building 2, Yujingtai Industrial District, Huarong Road,
Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen
518000 Guangdong (CN)
(151) 2019 07 16
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1509527
(540) BIBYRAX
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt. , Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1509530
(540) eGV80
(732) Hyundai Motor Company,
12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 06797 (KR)
(151) 2019 09 24
(441) 2020 02 10

(511) 12
(581) 2020 01 23

(111) 1509545
(540) ROSABEL
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt. , Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1509551
(540) eGV90
(732) Hyundai Motor Company,
12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 06797 (KR)
(151) 2019 09 24
(441) 2020 02 10

(511) 12
(581) 2020 01 23

(111) 1509571
(540) CEDEVITA
(531) CFE: 27. 05. 02, 29. 01. 12
(511) 5, 30, 32
(732) ATLANTIC CEDEVITA d. o. o. , Planinska 15, HR-10000 Zagreb (HR)
(151) 2019 09 26
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1509627
(540) Mother’s
(531) CFE: 02. 03. 01, 08. 01. 04, 25. 01. 06, 29. 01. 14
(511) 30
(732) SOREMARTEC S. A. ,
16 Route de Trèves L-2633 Senningerberg (LU)
(151) 2019 11 15
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1509746
(540) HAITECNC
(531) CFE: 27. 05. 11
(511) 7
(732) Shandong Hite CNC Machine Tool Co. , Ltd. ,
Tengzhou Economic Development Zone, Zaozhuang city,
Shandong Province (CN)
(151) 2019 11 22
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1509773

(540) SENESI
(511) 1, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 35, 37, 39, 42

(732) SENESI, SE,
Budějovická 1228, CZ-389 01 Voldňany, Voldňany II (CZ)
(151) 2019 05 31
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1509804
(540) ROTIDON
(732) Richter Gedeon Nyrt. ,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 10

(511) 5
(581) 2020 01 23

(111) 1509806
(540) KLANDOLYN
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt. , Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23

(111) 1509860
(540) ALBARIN
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt. , Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1509882
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 41
(732) Jinan Qunli Youxue Education Consulting Company Limited,
1808B, Building 3, China Railway Financial Intelligence Center,
No. 59, South Industrial Road, High tech Zone, Jinan City
Shandong Province (CN)
(151) 2019 10 25
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1509927
(540) ASPEN SPORT
(531) CFE: 28. 11. 99
(511) 18
(732) Quanzhou Tongli Bags Manufacture Co. , Ltd,
Qingmeng Industrial Park, Quanzhou City, 362000 Fujian Province (CN)
(151) 2019 12 20
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1509979
(540) SITIGLUT
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d. d. ,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2019 10 08
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1510040
(540) CROCODILE
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 10 14
(441) 2020 02 10

(511) 1, 16
(581) 2020 01 23

(111) 1510055
(540) FAST BRUTAL PERSISTENT
(511) 1, 16
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 10 14
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1510057
(540) WEST LAKE
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 12
(732) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED,
NO. 2 10TH AVENUE, ECONOMIC AND
TECHNOLOGICALDEVELOPMENT ZONE, JIANGGAN DISTRICT,
HANGZHOU ZHEJIANG (CN)
(151) 2019 12 02
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1510066
(540) septi plus
(511) 1, 3
(732) FINECON, s. r. o. , Rybničná 42, SK-831 06 Bratislava (SK)
(151) 2019 08 01
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1510070
(540) ClickHouse
(511) 9, 35, 38, 39, 41, 42
(732) YANDEX LLC, Lva Tolstogo st. , 16 RU-119021 Moscow (RU)
(151) 2019 12 06
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1510074
(540) paco
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 9
(732) Ligao (Zhongshan) Electrical Appliance Co. , Ltd,
Tongle Industrial Park, No. 38 Donghai West Road, Dongfeng
Town, Zhongshan City, 528402 Guangdong (CN)
(151) 2019 11 04
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1510115
(540) ZEESEA
(531) CFE: 27. 05. 01

(511) 3, 21
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(732) Guangzhou Mingyue Advertisement Planning Co. , Ltd. ,
RM 1105-C136, NO. 47, QIAOLIN ST, TIANHE N RD, TIANHE 510000
DIST GUANGZHOU (CN)
(151) 2019 12 12
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1510134
(540) CHENHUIBOPU
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 17
(732) RIZHAO CHENHUI RUBBER & PLASTIC PRODUCTS CO. , LTD.
, Fangjia Guanzhuang Village, Zhonglou Town, Lanshan District,
Rizhao City 250014 Shandong Province (CN)
(151) 2019 10 21
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1510225
(540) ALTEREX
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt. , Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1510237
(540) Exposer
(511) 12
(732) MOST GmbH, Futuriastraße 2, 90763 Fürth (DE)
(151) 2019 09 13
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1510253
(540) BABARYD
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt. , Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1510255
(540) CEVIMINE
(732) Madame CECILE DESTAING,
45 Bd Marcel Pagnol F-06130 GRASSE (FR)
(151) 2019 10 07
(441) 2020 02 10
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(111) 1510558
(540) DPLUS
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 12
(732) Danang Rubber Joint Stock Company,
Lot G, Ta Quang Buu Street, Hoa Hiep Bac Ward,
Lien Chieu District Da Nang City (VN)
(151) 2019 10 07
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510607
(540) CZJUTAI
(531) CFE: 26. 04. 18
(511) 9
(732) Changzhou Jutai Electronic Co. , Ltd,
No. 8, Longfa Road, Xinbei District, Changzhou Jiangsu (CN)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510616
(540) LIBRA BANK
(511) 36
(732) LIBRA INTERNET BANK S. A. ,
Calea Vitan 6-6A, tronson B, C, et. 1, 3, 6, 13 Bucuresti (RO)
(151) 2019 11 25
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510618
(540) AMABELL
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt. , Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30

(511) 5

(111) 1510636
(540) La Fama
(511) 33
(732) Sirocco Investments LTD, Debr 27, BG-9000 Varna (BG)
(151) 2019 11 13
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30

(581) 2020 01 23

(111) 1510639
(540) DALNAVILLA
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt. , Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30

(111) 1510290
(540) yorim
(531) CFE: 04. 05. 03, 26. 11. 12, 27. 03. 02, 27. 05. 01, 29. 01. 13 (511) 11
(732) YORGLASS CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Keçiliköy Organize, Sanayi Bölgesi Mahallesi, Metin Ersan Caddesi,
No: 13 Yunusemre-Manisa (TR)
(151) 2019 07 03
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1510378
(540) ELSAN
(531) CFE: 27. 05. 01, 29. 01. 04
(511) 6, 9
(732) ELSAN ELEKTRİK GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A. Ş. ,
Bozburun Mah. 7002 Sk. No: 14 Merkez Denizli (TR)
(151) 2019 09 11
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510401
(540) VITUDIN
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt. , Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510402
(540) MEDILIN
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt. , Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510403
(540) AMINETTE
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt. , Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510405
(540) CUPARYL
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt. , Gyömröi út 19-21 H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510509
(540) ENRBLAST
(511) 25
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD. ,
6 Shenton Way, #18-11 OUE Downtown 2 Singapore 068809 (SG)
(151) 2019 12 05
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510524
(540) PRFCT by AZD
(531) CFE: 02. 09. 14, 26. 01. 03,
27. 05. 01, 29. 01. 12
(511) 29, 30, 31, 35
(732) AZİZLER ULUSLARARASI DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ,
Maslak Mahallesi, AOS 53. Sokak, No: 7/1, İç Kapı No: 2 Sarıyer
İstanbul (TR)
(151) 2019 08 09
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1510557
(540) BKG
(531) CFE: 27. 05. 17
(511) 25
(732) Quanzhou City Zuyuan Sports Goods Co. , Ltd. ,
Tanding Middle Road, West Area of Heshi, Luojiang Economic
Development District, Quanzhou City 362000 Fujian Province (CN)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30

(111) 1512334
(531) CFE: 24. 01. 25, 28. 05. 00, 29. 01. 13
(511) 35
(732) Trade House „CSK” Limited Liability Company,
ul. Molodezhnaya, d. 46, of. 523, Odintsovsky r-n, g. Odintsovo
Moskovskaya obl. (RU)
(151) 2020 02 05
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1514972
(540) ORPC
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 7
(732) Oriental Recreational Products (Shanghai) Co. , Ltd. ,
1699 Daye Road, Wuqiao Town, Fengxian District, Shanghai (CN)
(151) 2019 12 03
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1514986
(540) ACCA
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 25
(732) Fujian haoshou duds co. , LTD,
Yinglingaohu, Jinjiang, Quanzhou 362200 Fujian province (CN)
(151) 2020 01 13
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1514994
(540) ARANUI
(511) 39
(732) Compagnie Polynesienne De Transport Maritime,
B. P. 240 Motu Uta Papeete (FR)
(151) 2019 12 26
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1515004
(540) Hopergy
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 6
(732) XIAMEN HOPERGY PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY CO. , LTD,
NO. 630 Tonghong Road, Xinmin Town, Tongan District,
Xiamen City 361100 Fujian (CN)
(151) 2020 01 13
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1515095
(540) SUPER SOCO
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 12, 35
(732) SUPERSOCO INTELLIGENT TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO. ,
LTD. , Building 2, Hu Qing Ping Road 3089, Zhaoxiang Town,
Qing Pu District, 201799 Shanghai (CN)
(151) 2019 11 22
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1515103
(540) let’s go green jerónimo martins
(531) CFE: 01. 03. 02, 01. 07. 06,
01. 15. 11, 03. 07. 24, 03. 09. 01,
05. 03. 13, 05. 05. 20, 27. 05. 10
(511) 9, 16, 35, 41
(732) JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S. A. ,
RUA ACTOR ANTÓNIO SILVA, Nº 7, P-1649-033 LISBOA (PT)
(151) 2019 10 01
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
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(111) 1515113
(540) BRAY SLURRYSHIELD
(511) 6
(732) Bray International, Inc. ,
13333 Westland East Blvd. Houston TX 77041 (US)
(151) 2019 12 23
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1515126
(540) CAMBON
(511) 9, 14
(732) Chanel SARL,
Quai du Général-Guisan 24 CH-1204 Genève (CH)
(151) 2019 09 27
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1515148
(540) INNOVATIVE TECHNOLOGIES
(531) CFE: 05. 03. 15, 15. 07. 01, 29. 01. 14
(511) 1, 2, 3, 7, 9, 11, 16,
17, 19, 35, 39, 40
(732) Obshhestvo s ogranichennojj otvetstvennost’ju
„Kompozitnye tekhnologii”, ul. Zavodskaja, d. 1, pom. 1-N, g.
Slancy RU-188560 Leningradskaja obl. (RU)
(151) 2019 09 02
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1515238
(540) hongfong
(531) CFE: 27. 05. 01, 28. 03. 00
(511) 30
(732) YANCHENG CITY DAFENG DISTRICT HONGFENG RICE
INDUSTRY CO. , LTD, NO. 6, Tong Yu Road, BaijuTown,
Dafeng District, Yancheng City, Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 01 13
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20

215

(111) 1515253
(540) INFRABIRD
(511) 6, 9, 20, 35, 37, 42
(732) NEXANS, 4 Allée de l’Arche F-92400 COURBEVOIE (FR)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1515376
(540) Marsea Silk’r
(531) CFE: 28. 03. 00
(511) 3
(732) CHEN DIAN SONG,
Room 202, Building J4, No. 190, Xiangrong Street, Huangbian
North Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong (CN)
(151) 2020 01 10
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1515398
(540) CELEBRIS
(511) 33
(732) CHAMPAGNE GOSSET,
12 rue Godart Roger, 1 et 3 rue Malakoff F-51200 Epernay (FR)
(151) 2020 01 10
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20

216

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 11/2021

C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE
LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
(WPISY I SKREŚLENIA)
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2021 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861 i z 2020 r. poz. 288), skreślono
z listy rzeczników patentowych w poz. nr:
476

Kamiński Jerzy Antoni

Poznań

576

Twardowski Władysław

Dziewin

978

Lis Stanisław Jan

Grójec Mały

1293

Krzywański Andrzej Włodzimierz

Łódź

1856

Matuszczyk Hanna Władysława

Gniezno

2987

Gonera Marek Józef

Warszawa

