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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 238 871 do nr 238 940)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 238907
(41) 2020 04 06
(51) A01B 49/06 (2006.01)
A01C 7/06 (2006.01)
(21) 426734 (22)
2018 10 02
(72) WOYCICKI ADAM, Sławka Wielka (PL)

(73) WOYCICKI ADAM, Sławka Wielka (PL)
(54)	Agregat uprawowo-siewny z regulacją przesuwu sekcji roboczych i sposób regulacji przesuwu sekcji roboczych
(B1) (11) 238910
(41) 2020 04 06
(51) A01D 34/13 (2006.01)
A01D 34/23 (2006.01)
A01D 34/00 (2006.01)
A01D 34/03 (2006.01)
(21) 427172 (22)
2018 09 25
(72) TUCHOLSKI TOMASZ, Stare Boryszewo (PL)
(73) TUCHOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Boryszewo (PL)
(54) Kosy boczne hydrauliczne do rzepaku
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(B1) (11) 238892
(41) 2020 03 09
(51) A01D 43/10 (2006.01)
A01D 43/00 (2006.01)
A01D 82/00 (2006.01)
(21) 426929 (22)
2018 08 29
(72)	NOWAKOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL);
OŚKO MICHAŁ, Dęblin (PL); GACH STANISŁAW, Warszawa (PL);
ŚWIĘTOCHOWSKI ADAM, Nowy Świętochów (PL);
CHLEBOWSKI JAROSŁAW, Boniewo (PL)
(73)	SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54)	Spulchniacz pokosów do kosiarki rotacyjnej
(B1) (11) 238908
(41) 2020 03 09
(51) A01D 46/26 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
(21) 426876 (22)
2018 09 03
(72) WEREMCZUK ROBERT, Lublin (PL); SKORZYŃSKA JOANNA,
Lublin (PL); WEREMCZUK KRZYSZTOF, Borówiec (PL)
(73) WEREMCZUK FMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedrzwica Duża (PL)
(54) Kombajn do zbioru owoców jagodowych i miękkich
(B1) (11) 238890
(41) 2020 06 01
(51) A01G 9/24 (2006.01)
A01G 27/00 (2006.01)
A01G 25/00 (2006.01)
(21) 427964 (22)
2018 11 29
(72) CHWIETCZUK PAWEŁ, Różnowo (PL); LIPIŃSKI SEWERYN,
Olsztyn (PL); SIARNOWSKI MATEUSZ, Olszyny (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Zautomatyzowana platforma podlewająca
(B1) (11) 238893
(41) 2020 11 16
(51) A01K 3/00 (2006.01)
A01K 15/04 (2006.01)
(21) 429861 (22)
2019 05 07
(72) BRAŃSKI MAREK, Procisne (PL); OLECH-PIASECKA WANDA,
Warszawa (PL); NOWAKOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL);
GOŁĘBIEWSKI MARCIN, Mystkowice (PL)
(73)	SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Odłownia dla różnych gatunków bydłowatych
(B1) (11) 238921
(41) 2017 12 04
(51) A01K 63/04 (2006.01)
B01D 24/22 (2006.01)
(21) 417282 (22)
2016 05 22
(72) KACZOR MAREK, Kraków (PL)
(73)	AQUANETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Ustrój odprowadzający przesączoną wodę i bioreaktor denny
z ustrojem odprowadzającym przesączoną wodę
(B1) (11) 238913
(41) 2020 05 04
(51) A01M 7/00 (2006.01)
(21) 427598 (22)
2018 10 30
(72) BIARDZKI SŁAWOMIR, Zbuczyn (PL)
(73) BIARDZKI SŁAWOMIR ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, Zbuczyn (PL)
(54) Opryskiwacz rolniczy
(B1) (11) 238914
(41) 2020 06 29
(51) A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
A01B 51/02 (2006.01)
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A01B 51/00 (2006.01)
A01B 49/02 (2006.01)
(21) 428237 (22)
2018 12 18
(72) DOMINIAK PAWEŁ, Zimnice (PL)
(73) DOMINIAK PAWEŁ DOMINIAK, Zimnice (PL)
(54) Opryskiwacz sadowniczy zintegrowany z dodatkowym urządzeniem rolniczym
(B1) (11) 238886
(41) 2020 06 01
(51) A23K 10/30 (2016.01)
A23K 10/37 (2016.01)
C12N 1/16 (2006.01)
(21) 427925 (22)
2018 11 29
(72) PATELSKI PIOTR, Luciejów (PL); DZIEKOŃSKA-KUBCZAK
URSZULA, Leonów (PL); BALCEREK MARIA, Łódź (PL);
PIELECH-PRZYBYLSKA KATARZYNA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54)	Sposób otrzymywania drożdży paszowych z surowca ligninocelulozowego
(B1) (11) 238909
(41) 2020 03 09
(51) A23L 2/48 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
A23L 3/01 (2006.01)
A23L 3/24 (2006.01)
(21) 426885 (22)
2018 09 03
(72) MARSZAŁEK KRYSTIAN, Tarnobrzeg (PL)
(73) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów (PL)
(54)	Sposób wytwarzania soków i napojów owocowych
(B1) (11) 238912
(41) 2020 04 20
(51) A23L 2/70 (2006.01)
A23L 2/80 (2006.01)
A23L 11/30 (2016.01)
A23L 11/65 (2021.01)
A23L 11/00 (2021.01)
(21) 427436 (22)
2018 10 16
(72)	SZUMNY ANTONI, Wrocław (PL); ROZKOSZ DEICHMANN
MONIKA, Warszawa (PL)
(73) WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(54)	Sposób dearomatyzacji napojów podczas procesu produkcji
(B1) (11) 238905
(41) 2019 08 26
(51) A23L 2/385 (2006.01)
A23L 2/44 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 29/294 (2016.01)
C01B 33/141 (2006.01)
B01F 17/54 (2006.01)
(21) 424606 (22)
2018 02 16
(72) JUSZCZYŃSKI JAN, Gliwice (PL); KURASZ EWELINA,
Katowice (PL); BELYAVSKIY VADIM, Katowice (PL)
(73) CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE GLOKOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54)	Sposób wytwarzania koncentratu do produkcji napoju prozdrowotnego zawierającego związki krzemu, stosowanego jako
enterotransporter lub enterosorbent oraz modułowa instalacja
do wytwarzania koncentratu
(B1) (11) 238911
(41) 2020 04 06
(51) A23L 5/20 (2016.01)
A23L 7/152 (2016.01)
A01C 1/00 (2006.01)
A23J 1/12 (2006.01)
(21) 427222 (22)
2018 09 28
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(72) JUSZCZYŃSKI JAN, Gliwice (PL); SROKA ZBIGNIEW,
Gliwice (PL); KURASZ EWELINA, Katowice (PL); BELYAVSKIY VADIM,
Katowice (PL); KRASZEWSKI TOMASZ, Gliwice (PL)
(73) CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE GLOKOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54)	Sposób obniżania zawartości glutenu w paście ze skiełkowanej
pszenicy poprzez optymalizację procesu kiełkowania
(B1) (11) 238906
(41) 2020 02 10
(51) A23L 29/294 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 33/15 (2016.01)
A23L 33/155 (2016.01)
A23L 33/16 (2016.01)
A23L 33/175 (2016.01)
(21) 426485 (22)
2018 07 30
(72) FRĄCKOWIAK ANDRZEJ, Granowo (PL); KOBUS-CISOWSKA
JOANNA, Baranowo (PL); MARCINIAK GRZEGORZ, Poznań (PL);
SZYMANOWSKA-POWAŁOWSKA DARIA, Kalwy (PL);
KULCZYŃSKI BARTOSZ, Poznań (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ I HANDLU FRĄCKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA, Granowo (PL); MARCINIAK GRZEGORZ, Poznań (PL)
(54) Preparat wapniowy ze skorupek jaj
(B1) (11) 238900
(41) 2019 07 01
(51) A24C 5/34 (2006.01)
A24C 5/345 (2006.01)
B65B 19/30 (2006.01)
(21) 423965 (22)
2017 12 20
(72) OWCZAREK RADOSŁAW, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie odrzucające przemysłu tytoniowego, sposób odrzutu wadliwych artykułów prętopodobnych z przepływu masowego
artykułów prętopodobnych przemysłu tytoniowego oraz system
określania jakości w przemyśle tytoniowym
(B1) (11) 238897
(41) 2018 03 12
(51) A24C 5/352 (2006.01)
A24C 5/356 (2006.01)
(21) 418545 (22)
2016 09 05
(72) POZORSKI ROBERT, Chodzież (PL); POTER JAKUB, Radom (PL);
OWCZAREK RADOSŁAW, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Zespół obracający do obracania kasety pięciościennej, urządzenie i sposób do opróżniania kasety pięciościennej
(B1) (11) 238898
(41) 2019 07 01
(51) A24D 3/02 (2006.01)
A24D 3/00 (2006.01)
(21) 423945 (22)
2017 12 19
(72)	SŁOWIK JACEK, Mleczków (PL); MAMERSKI MARCIN, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania sztabek wieloelementowych przemysłu tytoniowego
(B1) (11) 238899
(41) 2019 07 01
(51) A24D 3/02 (2006.01)
A24D 3/00 (2006.01)
(21) 423946 (22)
2017 12 19
(72) ZADĘCKI ROBERT, Radom (PL); KRZEMINSKI PAWEŁ, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania sztabek wieloelementowych przemysłu tytoniowego

(B1) (11) 238895
(41) 2021 05 17
(51) A47B 47/00 (2006.01)
A47B 57/08 (2006.01)
B65G 1/02 (2006.01)
(21) 434605 (22)
2020 07 09
(72)	SZPYTMA MAGDALENA, Rzeszów (PL); SZPYTMA CEZARY,
Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Modułowy regał wspornikowy, meblowy
(B1) (11) 238896
(41) 2021 05 17
(51) A47B 47/00 (2006.01)
A47B 57/08 (2006.01)
B65G 1/02 (2006.01)
(21) 434607 (22)
2020 07 09
(72)	SZPYTMA MAGDALENA, Rzeszów (PL); SZPYTMA CEZARY,
Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54)	System regałowy wspornikowy
(B1) (11) 238901
(41) 2018 05 07
(51) A47C 17/13 (2006.01)
(21) 419350 (22)
2016 11 03
(72) RUDZIŃSKI BOGDAN JAROSŁAW, Nidzica (PL);
MERGALSKI ŁUKASZ ADAM, Sarnowo (PL)
(73)	STALMOT & WOLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica (PL)
(54) Mechanizm wysuwający siedzisko
(B1) (11) 238873
(41) 2020 06 15
(51) A61C 9/00 (2006.01)
(21) 428179 (22)
2018 12 14
(72) TOMASIK MAŁGORZATA, Szczecin (PL); BRYLL KATARZYNA,
Szczecin (PL); GAWDZIŃSKA KATARZYNA, Szczecin (PL)
(73)	AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin (PL);
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54)	Stomatologiczna łyżka wyciskowa dla szczęki
(B1) (11) 238874
(41) 2020 06 15
(51) A61C 9/00 (2006.01)
(21) 428181 (22)
2018 12 14
(72) TOMASIK MAŁGORZATA, Szczecin (PL); BRYLL KATARZYNA,
Szczecin (PL); GAWDZIŃSKA KATARZYNA, Szczecin (PL)
(73)	AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin (PL);
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54)	Stomatologiczna łyżka wyciskowa dla żuchwy
(B1) (11) 238924
(41) 2018 12 03
(51) A61F 13/00 (2006.01)
D06M 11/83 (2006.01)
D06M 15/256 (2006.01)
(21) 421738 (22)
2017 05 29
(72) KUKWA ANDRZEJ, Warszawa (PL); ZAJĄC ANDRZEJ,
Warszawa (PL); KUKWA WOJCIECH, Warszawa (PL);
NITKIEWICZ SZYMON, Jaroty (PL)
(73) KUKWA ANDRZEJ, Warszawa (PL); ZAJĄC ANDRZEJ,
Warszawa (PL); KUKWA WOJCIECH, Warszawa (PL);
NITKIEWICZ SZYMON, Jaroty (PL)
(54) Materiał opatrunkowy
(B1) (11) 238915
(41) 2021 03 08
(51) A61H 15/00 (2006.01)
A61H 37/00 (2006.01)
(21) 430941 (22)
2019 08 26
(72) PAWŁOWSKI WOJCIECH, Stalowa Wola (PL)
(73) PAWŁOWSKI WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE CERKAMED, Stalowa Wola (PL)
(54) Przyrząd do masażu ciała
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(B1) (11) 238919
(41) 2019 09 09
(51) A61K 31/047 (2006.01)
A61P 15/08 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
A61P 17/10 (2006.01)
A61P 5/00 (2006.01)
(21) 424713 (22)
2018 02 28
(72) CHODAKOWSKA AGATA, Warszawa (PL); ROMAN BEATA,
Warszawa (PL)
(73) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca mio-inozytol i D-chiro-inozytol, do zastosowania w terapeutycznym sposobie obniżania
masy ciała u kobiet z zespołem policystycznych jajników
(B1) (11) 238938
(41) 2018 04 09
(51) A61L 2/10 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C10L 5/40 (2006.01)
(21) 418969 (22)
2016 10 04
(72) TOBOREK MICHAŁ, Jędrzejów (PL); GRELA ARTUR, Kielce (PL)
(73) DOBRA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów (PL)
(54) Zestaw urządzeń do wytwarzania pelletu ze stałych i palnych
odpadów przemysłowych
(B1) (11) 238878
(41) 2021 01 11
(51) A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/24 (2007.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 434131 (22)
2020 05 29
(72)	GŁODNIOK MARCIN, Mysłowice (PL); GARWOL-GŁODNIOK
ANNA, Mysłowice (PL); ZAWARTKA PAWEŁ, Będzin (PL);
FILIPEK-MARZEC MAGDALENA, Sosnowiec (PL)
(73)	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Preparat wapniowy stabilizujący proces zestalania odpadów
(B1) (11) 238920
(41) 2016 10 10
(51) B01D 29/11 (2006.01)
(21) 416624 (22)
2016 03 24
(30) 14/670,864
2015 03 27
US
(72)	STAMEY WILLIE LUTHER JR., Kings Mountain (US); ROLL MARK
A., Bessemer City (US); RHYNE GREGORY K., Stanely (US)
(73) Wix Filtration Corp LLC, Gastonia (US)
(54) Podzespół końcowy do zespołu filtracyjnego, zespół filtracyjny
filtru i filtr oraz sposób wytwarzania filtru
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(72)	HYK WOJCIECH, Warszawa (PL); KITKA KONRAD,
Zwierzyniec nad Wieprzem (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54)	Sposób odzysku cynku w postaci tlenku z cynkowych elektrolitów odpadowych zawierających jony cynku, magnezu i manganu
oraz wolnych od jonów żelaza
(B1) (11) 238881
(41) 2019 10 21
(51) B09B 3/00 (2006.01)
C08L 89/06 (2006.01)
B01J 2/14 (2006.01)
B01J 2/28 (2006.01)
(21) 425287 (22)
2018 04 19
(72)	ŁAWIŃSKA KATARZYNA, Rąbień AB (PL); KOSIŃSKA
KRYSTYNA, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL);
MODRZEWSKI REMIGIUSZ, Łódź (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU
SKÓRZANEGO, Łódź (PL); POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54)	Sposób wytwarzania aglomeratu ze strużyn garbarskich
(B1) (11) 238882
(41) 2019 10 21
(51) B09B 3/00 (2006.01)
C08L 89/06 (2006.01)
B01J 2/14 (2006.01)
B01J 2/28 (2006.01)
(21) 425288 (22)
2018 04 19
(72)	ŁAWIŃSKA KATARZYNA, Rąbień AB (PL);
KOSIŃSKA KRYSTYNA, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL);
MODRZEWSKI REMIGIUSZ, Łódź (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU
SKÓRZANEGO, Łódź (PL); POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54)	Sposób wytwarzania aglomeratu ze strużyn garbarskich
(B1) (11) 238902
(41) 2018 08 27
(51) B23D 21/00 (2006.01)
B26D 3/16 (2006.01)
B23D 33/02 (2006.01)
B26D 1/14 (2006.01)
(21) 420574 (22)
2017 02 17
(72) KUBACKI DANIEL, Kraków (PL); TOMZIK ROBERT,
Częstochowa (PL)
(73) DAN-ROB DANIEL KUBACKI, ROBERT TOMZIK SPÓŁKA JAWNA,
Kraków (PL)
(54) Uniwersalne urządzenie do cięcia korugowanych rur

(B1) (11) 238918
(41) 2020 02 24
(51) B05D 7/04 (2006.01)
B05D 5/12 (2006.01)
B65D 81/30 (2006.01)
G12B 17/02 (2006.01)
D21H 19/02 (2006.01)
(21) 426661 (22)
2018 08 13
(72)	GLUCH MIROSŁAW, Katowice (PL); SPYRA CZESŁAW,
Mikołów (PL); KARCH JAN, Piekary Śląskie (PL)
(73)	HYDRESET AG, Küblis (CH)
(54)	Sposób pokrywania tektury na kartony i folii opakowań zbiorczych konfekcjonowanych napojów środkiem przeciw rekombinacji
korzystnej struktury produktów płynnych oraz migracji tlenu i azotu

(B1) (11) 238922
(41) 2018 10 08
(51) B23K 37/04 (2006.01)
B23K 37/053 (2006.01)
B23K 9/028 (2006.01)
B23K 101/04 (2006.01)
B23K 101/06 (2006.01)
F16B 9/00 (2006.01)
B21D 39/20 (2006.01)
B21D 39/06 (2006.01)
(21) 421138 (22)
2017 04 04
(72) ZIARKO ANDRZEJ, Mielec (PL); ZIARKO KRZYSZTOF,
Mielec (PL); ZIARKO BOGUSŁAW, Murnau (DE)
(73) RETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec (PL)
(54) Zestaw elementów bazująco-rozprężających do spawania profili
rurowych w otworach cienkościennych blaszanych ścian

(B1) (11) 238930
(41) 2018 09 24
(51) B09B 3/00 (2006.01)
C22B 3/08 (2006.01)
C22B 19/00 (2006.01)
(21) 420883 (22)
2017 03 17

(B1) (11) 238928
(41) 2020 12 14
(51) B65D 5/02 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)
B65D 5/18 (2006.01)
(21) 430099 (22)
2019 05 31
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(72) KUMOCH JAKUB MAREK, Śrem (PL); WESOŁEK MATEUSZ,
Kórnik (PL)
(73) TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dziećmierowo (PL)
(54) Opakowanie składane
(B1) (11) 238927
(41) 2020 10 19
(51) B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/4805 (2006.01)
(21) 429682 (22)
2019 04 18
(72) KUMOCH JAKUB MAREK, Śrem (PL)
(73) TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dziećmierowo (PL)
(54) Opakowanie do transportu towarów
(B1) (11) 238925
(41) 2020 07 27
(51) B65H 37/04 (2006.01)
G09F 21/04 (2006.01)
(21) 428639 (22)
2019 01 22
(72) KURCZUK MICHAŁ, Lublin (PL); KURCZUK KRZYSZTOF,
Jakubowice Konińskie-Kolonia (PL); KURCZUK WINCENTY,
Lublin (PL)
(73) KURCZUK MICHAŁ, Lublin (PL); KURCZUK KRZYSZTOF,
Jakubowice Konińskie-Kolonia (PL); KURCZUK WINCENTY,
Lublin (PL)
(54) Wózek do przemieszczania, w pozycji pionowej, zrolowanych
tapet i oklein ściennych w procesie przyklejania ich do ścian
(B1) (11) 238904
(41) 2021 06 14
(51) B65H 75/14 (2006.01)
B65H 75/22 (2006.01)
(21) 432056 (22)
2019 12 03
(72) WOŁPIUK MARCIN, Poznań (PL)
(73) ZAKŁAD DRZEWNY I.M.M. MAŚLACH SPÓŁKA JAWNA,
Domostawa (PL)
(54) Bęben kablowy oraz sposób montażu bębna kablowego
(B1) (11) 238879
(41) 2019 09 23
(51) C01B 33/02 (2006.01)
C30B 29/06 (2006.01)
(21) 424863 (22)
2018 03 13
(72) PUDŁO WOJCIECH, Chorzów (PL); RUMIENIUCH KINGA,
Tychy (PL); DZIDO GRZEGORZ, Gliwice (PL); PAWLYTA MIROSŁAWA,
Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54)	Sposób zmiany wielkości makroporów, zwłaszcza w materiałach
o hierarchicznej strukturze porowatej
(B1) (11) 238933
(41) 2019 11 18
(51) C02F 1/40 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
(21) 425469 (22)
2018 05 07
(72) MYCZKO RENATA, Poznań (PL); GRACZYK PAWLAK
AGNIESZKA, Poznań (PL); WAŁOWSKI GRZEGORZ, Opole (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Bioreaktor do fermentacji biologicznej
(B1) (11) 238894
(41) 2021 01 11
(51) C07C 67/08 (2006.01)
(21) 430474 (22)
2019 07 02
(72) TUCKI KAROL, Orneta (PL); SŁOMA JACEK, Otwock (PL);
OLEJNIKOWSKI JAROSŁAW, Raszyn (PL); BOTWIŃSKA KATARZYNA,
Warszawa (PL); MRUK REMIGIUSZ, Warszawa (PL)
(73)	SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do pozyskiwania estrów metylowych kwasów tłuszczowych

(B1) (11) 238889
(41) 2021 05 17
(51) C07C 279/14 (2006.01)
C07C 277/08 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
(21) 431708 (22)
2019 11 04
(72) WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL); JANCZAK JAN,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Krystaliczna forma kompleksu bis(L-arginina)di(tiocyjaniano)
miedź(II) hydrat 1/2 i sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 238932
(41) 2019 07 01
(51) C07D 213/82 (2006.01)
A61K 31/455 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
(21) 424073 (22)
2017 12 31
(72) CHŁOPICKI STEFAN, Kraków (PL); KUŚ KAMIL, Kraków (PL);
KALVINS IVARS, Ikskile (LV); ANDRIANOV VICTOR, Riga (LV);
LOZA EINARS, Riga (LV)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Pochodne soli pirydyniowych oraz ich zastosowanie
(B1) (11) 238934
(41) 2020 11 16
(51) C07F 1/10 (2006.01)
C07C 53/21 (2006.01)
C07C 211/03 (2006.01)
C23C 16/00 (2006.01)
(21) 431253 (22)
2019 09 23
(72)	SZYMAŃSKA IWONA BARBARA, Toruń (PL);
MADAJSKA KATARZYNA, Kołodziejewo (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Kompleksy srebra(I) karboksylanowe o perfluorowanym łańcuchu alkilowym z tert-butyloaminą oraz sposób ich wytwarzania
(B1) (11) 238916
(41) 2021 03 22
(51) C07F 9/54 (2006.01)
C07C 335/42 (2006.01)
A01N 47/36 (2006.01)
A01N 43/64 (2006.01)
(21) 431082 (22)
2019 09 09
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); STACHOWIAK WITOLD, Poznań (PL);
PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL); OLSZEWSKI RADOSŁAW,
Poznań (PL); NAWROCKI ADAM, Poznań (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE
ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(54) Ciecze jonowe z kationem tetraalkilofosfoniowym i anionem
jodosulfuronu metylu i sposoby ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy
(B1) (11) 238871
(41) 2019 08 26
(51) C07K 7/06 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
(21) 424583 (22)
2018 02 13
(72) WYSOCKA MAGDALENA, Gdańsk (PL); LESNER ADAM,
Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Peptydomimetyk oraz jego zastosowanie jako środek fluorescencyjny in vitro
(B1) (11) 238939
(41) 2018 05 07
(51) C07K 7/08 (2006.01)
C07K 7/06 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
(21) 419327 (22)
2016 11 02
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(72) OKONIEWSKA KRYSTYNA, Bielawa (PL); KĘDZIERSKA ANNA,
Głogów (PL); CHEŁMOŃSKA-SOYTA ANNA, Wrocław (PL);
SŁAWEK ANNA, Wrocław (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE OKONIEWSCY
VETOS-FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielawa (PL); INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII
DOŚWIADCZALNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK IM. LUDWIKA
HIRSZFELDA WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Peptyd immunosupresyjny i jego zastosowania
(B1) (11) 238888
(41) 2020 09 07
(51) C07K 16/10 (2006.01)
C07K 16/02 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
(21) 429144 (22)
2019 03 04
(72)	SIEŃCZYK MARCIN, Wrocław (PL); ŁUPICKA-SŁOWIK
AGNIESZKA, Milicz (PL); GRZYWA RENATA, Wrocław (PL);
WYKRĘTOWICZ WERONIKA, Wrocław (PL); ŁĘCKA MARIA,
Wrocław (PL); PYRĆ KRZYSZTOF, Kraków (PL); MILEWSKA
ALEKSANDRA, Kraków (PL); DĄBROWSKA AGNIESZKA, Kraków (PL);
BOBREK KAMILA, Łaziska Górne (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL);
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Przeciwciała poliklonalne klasy IgY specyficzne wobec proteazy
NS2B-NS3 wirusa Zika, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie
(B1) (11) 238887
(41) 2020 06 01
(51) C12G 3/02 (2019.01)
C12C 7/00 (2006.01)
(21) 427926 (22)
2018 11 29
(72) PATELSKI PIOTR, Luciejów (PL); DZIEKOŃSKA-KUBCZAK
URSZULA, Leonów (PL); BALCEREK MARIA, Łódź (PL);
PIELECH-PRZYBYLSKA KATARZYNA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Brzeczka stężona do fermentacji etanolowej
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(B1) (11) 238923
(41) 2018 11 19
(51) D04H 1/492 (2012.01)
D04H 18/04 (2012.01)
(21) 421603 (22)
2017 05 16
(72) JANKOWSKI BARTŁOMIEJ, Zielona Góra (PL)
(73)	NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra (PL)
(54)	Sposób i linia do wytwarzania włóknin igłowanych wodą
(B1) (11) 238884
(41) 2020 03 09
(51) D06H 3/08 (2006.01)
(21) 426910 (22)
2018 09 06
(72) KORZENIEWSKA EWA, Łódź (PL); GOCŁAWSKI JAROSŁAW,
Łódź (PL); SEKULSKA-NALEWAJKO JOANNA, Łódź (PL);
SANKOWSKI DOMINIK, Rąbień AB (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54)	Sposób oceny tendencji wyrobów tekstylnych do pillingu
(B1) (11) 238931
(41) 2019 04 08
(51) D06M 11/00 (2006.01)
D06M 11/77 (2006.01)
(21) 423087 (22)
2017 10 06
(72) MAKOWSKI TOMASZ, Tomaszów Mazowiecki (PL);
MIZERSKA URSZULA, Łódź (PL); FORTUNIAK WITOLD, Łódź (PL);
PIÓRKOWSKA-GAŁĘSKA EWA, Łódź (PL); SVYNTKIVSKA MARIIA,
Łódź (PL); KOWALCZYK DOROTA, Łódź (PL); BRZEZIŃSKI STEFAN,
Łódź (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL);
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA,
Łódź (PL)
(54) Powłoka organo-krzemowa do modyfikacji tkaniny, zwłaszcza
bawełnianej, sposób jej wytwarzania oraz sposób modyfikacji tkaniny i tkanina zmodyfikowana tym sposobem

(B1) (11) 238891
(41) 2021 02 08
(51) C12P 17/16 (2006.01)
A61L 15/20 (2006.01)
A61L 15/46 (2006.01)
C12R 1/43 (2006.01)
(21) 430748 (22)
2019 07 29
(72) CIESIELSKI SŁAWOMIR, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54)	Sposób wytwarzania prodigiozyny i zastosowanie prodigiozyny
do stworzenia bariery antybakteryjnej materiałów opatrunkowych

(B1) (11) 238885
(41) 2020 03 23
(51) D06M 11/07 (2006.01)
(21) 427036 (22)
2018 09 17
(72) KOZIRÓG ANNA, Łódź (PL); BRYCKI BOGUMIŁ, Poznań (PL);
OLEJNIK KONRAD, Łódź (PL); WYSOCKA-ROBAK AGNIESZKA,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54)	Sposób podwyższenia odporności włóknistych materiałów
celulozowych na działanie mikroorganizmów oraz sposób przygotowania środka do podwyższenia odporności tych materiałów
na działanie mikroorganizmów

(B1) (11) 238940
(41) 2019 04 23
(51) C23C 8/36 (2006.01)
C23C 8/38 (2006.01)
F41A 21/22 (2006.01)
(21) 423211 (22)
2017 10 19
(72) BETIUK MAREK, Warszawa (PL); ŁATAŚ ZBIGNIEW,
Warszawa (PL); MICHALSKI JERZY, Warszawa (PL); DOMANOWSKI
PIOTR, Solec Kujawski (PL); FILIPOWICZ MICHAŁ, Kleczkowo (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT MECHANIKI
PRECYZYJNEJ, Warszawa (PL)
(54)	Anoda do jarzeniowego azotowania wewnętrznych powierzchni tulei, zwłaszcza luf

(B1) (11) 238877
(41) 2019 05 20
(51) E21D 11/40 (2006.01)
E21D 23/00 (2006.01)
E21D 19/00 (2006.01)
E04G 3/28 (2006.01)
E21D 9/06 (2006.01)
(21) 423368 (22)
2017 11 06
(72) MAZUREK KRZYSZTOF, Knurów (PL); SZYGUŁA MAREK,
Gliwice (PL); TURCZYŃSKI KRZYSZTOF, Zabrze (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Podest serwisowy sekcji obudowy zmechanizowanej

(B1) (11) 238880
(41) 2020 08 24
(51) C25D 5/20 (2006.01)
H01B 1/02 (2006.01)
(21) 429014 (22)
2019 02 22
(72) JONDA EWA, Gliwice (PL); LABISZ KRZYSZTOF, Zabrze (PL);
RDZAWSKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL); DZIDO GRZEGORZ, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54)	Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej styków elektrycznych

(B1) (11) 238937
(41) 2017 05 08
(51) F15B 13/02 (2006.01)
F04B 49/00 (2006.01)
F15B 15/00 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)
F16K 31/36 (2006.01)
F16K 47/10 (2006.01)
(21) 418039 (22)
2016 07 22
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(72)	STOSIAK MICHAŁ, Wrocław (PL); KUDŹMA ZYGMUNT,
Wrocław (PL); FIGIEL ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zawór rozruchowy
(B1) (11) 238929
(41) 2021 02 22
(51) F16L 3/10 (2006.01)
F16L 3/04 (2006.01)
(21) 430864 (22)
2019 08 13
(72)	SADŁOŃ JACEK, Katowice (PL); ZIELIŃSKI MAREK, Katowice (PL)
(73) BITRON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(54) Urządzenie zaciskowe do mocowania elementu rurowego
do wyjścia rurowego
(B1) (11) 238903
(41) 2021 05 17
(51) F16L 51/00 (2006.01)
F16L 27/06 (2006.01)
(21) 431805 (22)
2019 11 14
(72) TYMKIEWICZ BOGDAR, Gliwice (PL); RUDZKI ANDRZEJ,
Tarnowskie Góry (PL); KORGEL KRZYSZTOF, Zabrze (PL)
(73) RADIATYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Kompensator dławicowy i sposób regeneracji kompensatora
(B1) (11) 238926
(41) 2020 10 05
(51) F24F 13/20 (2006.01)
(21) 429139 (22)
2019 04 04
(72) PRYMON MAREK, Kraków (PL); ROKOSZ MICHAŁ, Katowice (PL);
DUDEK MICHAŁ, Błażkowa (PL)
(73) THESSLA GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów (PL)
(54) Złącze pokrywy otworu obsługowego w otulinie izolacyjnej
zespołu instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacji
(B1) (11) 238935
(41) 2021 02 08
(51) G01C 15/02 (2006.01)
G01C 15/04 (2006.01)
(21) 432962 (22)
2020 02 20
(72) MAKUCH MARIA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Kula referencyjna do rejestracji i georeferencji danych z naziemnego skaningu laserowego
(B1) (11) 238872
(41) 2018 03 26
(51) G01N 33/03 (2006.01)
G01N 21/78 (2006.01)
(21) 418697 (22)
2016 09 14
(72) KLIMOWICZ ADAM WOJCIECH, Szczecin (PL);
KUCHARSKI ŁUKASZ KRZYSZTOF, Siecino (PL);
ANWEILER DARIA BARBARA, Szczecin (PL)
(73) POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE,
Szczecin (PL)
(54)	Sposób oznaczania aktywności antyoksydacyjnej tłuszczy jadalnych
(B1) (11) 238883
(41) 2019 12 16
(51) G01N 33/49 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 35/00 (2006.01)
A61F 2/06 (2013.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61B 5/026 (2006.01)
(21) 425881 (22)
2018 06 12
(72) POLAŃCZYK ANDRZEJ, Łódź (PL); POLAŃCZYK MACIEJ, Łódź
(PL); PIECHOTA-POLAŃCZYK ALEKSANDRA, Łódź (PL); PODGÓRSKI
MICHAŁ, Łódź (PL)

(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54)	Stabilizator do mocowania dwóch naczyń krwionośnych poddawanych jednocześnie badaniu ex-vivo
(B1) (11) 238876
(41) 2020 11 02
(51) G06F 1/3296 (2019.01)
H02J 1/10 (2006.01)
(21) 429698 (22)
2019 04 19
(72) KALINOWSKI ADAM, Warszawa (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do zmniejszania poboru prądu nadajnika pracującego
w standardzie EnOcean z wykorzystaniem regulatora napięcia
(B1) (11) 238875
(41) 2019 09 23
(51) H01L 21/205 (2006.01)
H01L 33/00 (2010.01)
C30B 29/38 (2006.01)
C30B 23/00 (2006.01)
(21) 424834 (22)
2018 03 09
(72)	EKIELSKI MAREK, Warszawa (PL); KAMIŃSKI MACIEJ,
Warszawa (PL); TRAJNEROWICZ ARTUR, Warszawa (PL);
TAUBE ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI, Warszawa (PL)
(54)	Sposób wytwarzania otworu przelotowego w strukturze półprzewodnikowej
(B1) (11) 238936
(41) 2021 04 19
(51) H01M 8/0271 (2016.01)
H01M 8/028 (2016.01)
H01M 8/0286 (2016.01)
B29C 64/209 (2017.01)
(21) 435664 (22)
2020 10 13
(72) ŻURAWSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); KOSIOREK
MAGDALENA, Węgrów (PL); SKRZYPKIEWICZ MAREK, Nieporęt (PL);
KUPECKI JAKUB, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54)	Sposób przygotowania półproduktu, półprodukt oraz sposób
wykonywania uszczelki
(B1) (11) 238917
(41) 2021 04 19
(51) H02G 3/12 (2006.01)
H02G 1/04 (2006.01)
E04G 21/18 (2006.01)
(21) 433682 (22)
2020 04 24
(72) LACKOSZ MARIUSZ, Krynica-Zdrój (PL); LACKOSZ KRZYSZTOF,
Krynica-Zdrój (PL)
(73) LACKOSZ MARIUSZ, Krynica-Zdrój (PL); LACKOSZ KRZYSZTOF,
Krynica-Zdrój (PL)
(54) Przyrząd do montażowego pozycjonowania zestawu szeregowo połączonych podtynkowych puszek elektroizolacyjnych

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
	Symbol	Nr
MKP
patentu
1

A01B 49/06 (2006.01)
A01B 51/02 (2006.01)
A01B 51/00 (2006.01)

2

238907
238914*
238914*

	Symbol	Nr
MKP
patentu
1

A01B 49/02 (2006.01)
A01C 7/06 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)

2

238914*
238907*
238911*

* 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
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1

2

1

2

1

2

A01D 34/13 (2006.01)
A01D 34/23 (2006.01)
A01D 34/00 (2006.01)
A01D 34/03 (2006.01)
A01D 43/10 (2006.01)
A01D 43/00 (2006.01)
A01D 82/00 (2006.01)
A01D 46/26 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
A01G 9/24 (2006.01)
A01G 27/00 (2006.01)
A01G 25/00 (2006.01)
A01K 3/00 (2006.01)
A01K 15/04 (2006.01)
A01K 63/04 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
A01N 47/36 (2006.01)
A01N 43/64 (2006.01)
A23J 1/12 (2006.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 10/37 (2016.01)
A23L 2/48 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
A23L 3/01 (2006.01)
A23L 3/24 (2006.01)
A23L 2/70 (2006.01)
A23L 2/80 (2006.01)
A23L 11/30 (2016.01)
A23L 11/65 (2021.01)
A23L 11/00 (2021.01)
A23L 2/385 (2006.01)
A23L 2/44 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 29/294 (2016.01)
A23L 5/20 (2016.01)
A23L 7/152 (2016.01)
A23L 29/294 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 33/15 (2016.01)
A23L 33/155 (2016.01)
A23L 33/16 (2016.01)
A23L 33/175 (2016.01)
A24C 5/34 (2006.01)
A24C 5/345 (2006.01)
A24C 5/352 (2006.01)
A24C 5/356 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
A24D 3/00 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
A24D 3/00 (2006.01)
A47B 47/00 (2006.01)
A47B 57/08 (2006.01)
A47B 47/00 (2006.01)
A47B 57/08 (2006.01)
A47C 17/13 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61B 5/026 (2006.01)
A61C 9/00 (2006.01)
A61C 9/00 (2006.01)
A61F 13/00 (2006.01)
A61F 2/06 (2013.01)
A61H 15/00 (2006.01)
A61H 37/00 (2006.01)
A61K 31/047 (2006.01)
A61K 31/455 (2006.01)

238910
238910*
238910*
238910*
238892
238892*
238892*
238908
238908*
238890
238890*
238890*
238893
238893*
238921
238913
238914
238914*
238916*
238916*
238911*
238886
238886*
238909
238909*
238909*
238909*
238912
238912*
238912*
238912*
238912*
238905
238905*
238905*
238905*
238911
238911*
238906
238906*
238906*
238906*
238906*
238906*
238900
238900*
238897
238897*
238898
238898*
238899
238899*
238895
238895*
238896
238896*
238901
238883*
238883*
238873
238874
238924
238883*
238915
238915*
238919
238932*

A61L 2/10 (2006.01)
A61L 15/20 (2006.01)
A61L 15/46 (2006.01)
A61P 15/08 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
A61P 17/10 (2006.01)
A61P 5/00 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/24 (2007.01)
B01D 24/22 (2006.01)
B01D 29/11 (2006.01)
B01F 17/54 (2006.01)
B01J 2/14 (2006.01)
B01J 2/28 (2006.01)
B01J 2/14 (2006.01)
B01J 2/28 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
B05D 7/04 (2006.01)
B05D 5/12 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21D 39/20 (2006.01)
B21D 39/06 (2006.01)
B23D 21/00 (2006.01)
B23D 33/02 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
B23K 37/053 (2006.01)
B23K 9/028 (2006.01)
B23K 101/04 (2006.01)
B23K 101/06 (2006.01)
B26D 3/16 (2006.01)
B26D 1/14 (2006.01)
B29C 64/209 (2017.01)
B65B 19/30 (2006.01)
B65D 81/30 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)
B65D 5/18 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/4805 (2006.01)
B65G 1/02 (2006.01)
B65G 1/02 (2006.01)
B65H 37/04 (2006.01)
B65H 75/14 (2006.01)
B65H 75/22 (2006.01)
C01B 33/141 (2006.01)
C01B 33/02 (2006.01)
C02F 1/40 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07C 279/14 (2006.01)
C07C 277/08 (2006.01)
C07C 53/21 (2006.01)
C07C 211/03 (2006.01)
C07C 335/42 (2006.01)
C07D 213/82 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07F 1/10 (2006.01)
C07F 9/54 (2006.01)
C07K 7/06 (2006.01)

238938
238891*
238891*
238919*
238919*
238919*
238919*
238932*
238939*
238939*
238939*
238878
238878*
238921*
238920
238905*
238881*
238881*
238882*
238882*
238938*
238918
238918*
238938*
238878*
238930
238881
238882
238922*
238922*
238902
238902*
238922
238922*
238922*
238922*
238922*
238902*
238902*
238936*
238900*
238918*
238928
238928*
238928*
238927
238927*
238895*
238896*
238925
238904
238904*
238905*
238879
238933
238933*
238894
238889
238889*
238934*
238934*
238916*
238932
238889*
238934
238916
238871

C07K 7/08 (2006.01)
C07K 7/06 (2006.01)
C07K 16/10 (2006.01)
C07K 16/02 (2006.01)
C08L 89/06 (2006.01)
C08L 89/06 (2006.01)
C10L 5/40 (2006.01)
C12C 7/00 (2006.01)
C12G 3/02 (2019.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12P 17/16 (2006.01)
C12R 1/43 (2006.01)
C22B 3/08 (2006.01)
C22B 19/00 (2006.01)
C23C 16/00 (2006.01)
C23C 8/36 (2006.01)
C23C 8/38 (2006.01)
C25D 5/20 (2006.01)
C30B 29/06 (2006.01)
C30B 29/38 (2006.01)
C30B 23/00 (2006.01)
D04H 1/492 (2012.01)
D04H 18/04 (2012.01)
D06H 3/08 (2006.01)
D06M 11/83 (2006.01)
D06M 15/256 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
D06M 11/77 (2006.01)
D06M 11/07 (2006.01)
D21H 19/02 (2006.01)
E04G 3/28 (2006.01)
E04G 21/18 (2006.01)
E21D 11/40 (2006.01)
E21D 23/00 (2006.01)
E21D 19/00 (2006.01)

238939
238939*
238888
238888*
238881*
238882*
238938*
238887*
238887
238886*
238891
238891*
238930*
238930*
238934*
238940
238940*
238880
238879*
238875*
238875*
238923
238923*
238884
238924*
238924*
238931
238931*
238885
238918*
238877*
238917*
238877
238877*
238877*

E21D 9/06 (2006.01)
F04B 49/00 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
F15B 15/00 (2006.01)
F16B 9/00 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)
F16K 31/36 (2006.01)
F16K 47/10 (2006.01)
F16L 3/10 (2006.01)
F16L 3/04 (2006.01)
F16L 51/00 (2006.01)
F16L 27/06 (2006.01)
F24F 13/20 (2006.01)
F41A 21/22 (2006.01)
G01C 15/02 (2006.01)
G01C 15/04 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
G01N 33/03 (2006.01)
G01N 21/78 (2006.01)
G01N 33/49 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 35/00 (2006.01)
G06F 1/3296 (2019.01)
G09F 21/04 (2006.01)
G12B 17/02 (2006.01)
H01B 1/02 (2006.01)
H01L 21/205 (2006.01)
H01L 33/00 (2010.01)
H01M 8/0271 (2016.01)
H01M 8/028 (2016.01)
H01M 8/0286 (2016.01)
H02G 3/12 (2006.01)
H02G 1/04 (2006.01)
H02J 1/10 (2006.01)

238877*
238937*
238937
238937*
238922*
238937*
238937*
238937*
238929
238929*
238903
238903*
238926
238940*
238935
238935*
238871*
238888*
238872
238872*
238883
238883*
238883*
238876
238925*
238918*
238880*
238875
238875*
238936
238936*
238936*
238917
238917*
238876*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr	Symbol
patentu
MKP

	Nr	Symbol
patentu
MKP

1

2

1

2

238871
238872
238873
238874
238875
238876
238877
238878
238879
238880
238881
238882
238883
238884
238885
238886
238887
238888
238889
238890
238891
238892

C07K 7/06 (2006.01)
G01N 33/03 (2006.01)
A61C 9/00 (2006.01)
A61C 9/00 (2006.01)
H01L 21/205 (2006.01)
G06F 1/3296 (2019.01)
E21D 11/40 (2006.01)
A62D 3/33 (2007.01)
C01B 33/02 (2006.01)
C25D 5/20 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
G01N 33/49 (2006.01)
D06H 3/08 (2006.01)
D06M 11/07 (2006.01)
A23K 10/30 (2016.01)
C12G 3/02 (2019.01)
C07K 16/10 (2006.01)
C07C 279/14 (2006.01)
A01G 9/24 (2006.01)
C12P 17/16 (2006.01)
A01D 43/10 (2006.01)

238893
238894
238895
238896
238897
238898
238899
238900
238901
238902
238903
238904
238905
238906
238907
238908
238909
238910
238911
238912
238913
238914

A01K 3/00 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
A47B 47/00 (2006.01)
A47B 47/00 (2006.01)
A24C 5/352 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
A24C 5/34 (2006.01)
A47C 17/13 (2006.01)
B23D 21/00 (2006.01)
F16L 51/00 (2006.01)
B65H 75/14 (2006.01)
A23L 2/385 (2006.01)
A23L 29/294 (2016.01)
A01B 49/06 (2006.01)
A01D 46/26 (2006.01)
A23L 2/48 (2006.01)
A01D 34/13 (2006.01)
A23L 5/20 (2016.01)
A23L 2/70 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
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238915
238916
238917
238918
238919
238920
238921
238922
238923
238924
238925
238926
238927

A61H 15/00 (2006.01)
C07F 9/54 (2006.01)
H02G 3/12 (2006.01)
B05D 7/04 (2006.01)
A61K 31/047 (2006.01)
B01D 29/11 (2006.01)
A01K 63/04 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
D04H 1/492 (2012.01)
A61F 13/00 (2006.01)
B65H 37/04 (2006.01)
F24F 13/20 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)

238928
238929
238930
238931
238932
238933
238934
238935
238936
238937
238938
238939
238940

B65D 5/02 (2006.01)
F16L 3/10 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
C07D 213/82 (2006.01)
C02F 1/40 (2006.01)
C07F 1/10 (2006.01)
G01C 15/02 (2006.01)
H01M 8/0271 (2016.01)
F15B 13/02 (2006.01)
A61L 2/10 (2006.01)
C07K 7/08 (2006.01)
C23C 8/36 (2006.01)

Decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji
o udzieleniu prawa
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) 406149
(A1) (21) 409282
(A1) (21) 410525
(A1) (21) 411520
(A1) (21) 418497
(A1) (21) 419376

11/2015
05/2016
13/2016
19/2016
06/2018
11/2018

(A1) (21) 421135
(A1) (21) 421180
(A1) (21) 422390
(A1) (21) 422627
(A1) (21) 424246
(A1) (21) 427682

21/2018
21/2018
04/2019
05/2019
15/2019
11/2020

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)
(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)

31 03 2021
05 05 2021
24 03 2021
10 03 2021
03 03 2021
01 11 2017
24 03 2021
31 03 2021
07 04 2021
24 03 2021
18 11 2020
07 04 2021
07 04 2021
07 04 2021
24 03 2021
31 03 2021
24 03 2021
24 03 2021
31 03 2021

2021/13	EP 1883474 B1
2021/18	EP 2188102 B1
2021/12	EP 2211768 B1
2021/10	EP 2271868 B1
2021/09	EP 2379271 B1
2017/44	EP 2413933 B1
2021/12	EP 2437667 B1
2021/13	EP 2516745 B1
2021/14	EP 2546995 B1
2021/12	EP 2564338 B1
2020/47	EP 2597746 B1
2021/14	EP 2616205 B1
2021/14	EP 2622771 B1
2021/14	EP 2637694 B1
2021/12	EP 2665272 B1
2021/13	EP 2683488 B1
2021/12	EP 2693558 B1
2021/12	EP 2720234 B1
2021/13	EP 2729151 B1

(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)
(T4) (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)

31 03 2021
31 03 2021
21 04 2021
03 02 2021
07 04 2021
07 04 2021
31 03 2021
16 12 2020
10 03 2021
01 08 2018
07 04 2021
07 04 2021
17 03 2021
16 12 2020
19 05 2021
31 03 2021
28 04 2021
07 04 2021
16 12 2020
16 12 2020
21 04 2021
28 04 2021
28 04 2021
12 05 2021
10 03 2021
21 04 2021
31 03 2021
07 04 2021
28 04 2021
24 03 2021
31 03 2021
03 03 2021
24 03 2021
07 04 2021
05 05 2021
03 03 2021
24 03 2021
03 03 2021
07 04 2021
12 05 2021
03 03 2021
17 03 2021
31 03 2021
25 11 2020
10 03 2021
05 05 2021
28 04 2021
31 03 2021
07 04 2021
24 02 2021
07 04 2021
07 04 2021
06 01 2021
17 03 2021
20 01 2021
31 03 2021
28 04 2021
24 03 2021
21 04 2021
14 04 2021
19 05 2021
17 03 2021
28 04 2021
31 03 2021
02 06 2021
10 03 2021
28 04 2021

2021/13	EP 2732757 B1
2021/13	EP 2739423 B1
2021/16	EP 2793555 B1
2021/05	EP 2795384 B1
2021/14	EP 2800573 B1
2021/14	EP 2849798 B1
2021/13	EP 2871949 B1
2020/51	EP 2888533 B1
2021/10	EP 2917407 B1
2018/31	EP 2945514 B1
2021/14	EP 2994162 B1
2021/14	EP 3022217 B1
2021/11	EP 3029758 B1
2020/51	EP 3060226 B1
2021/20	EP 3066057 B1
2021/13	EP 3077519 B1
2021/17	EP 3082634 B1
2021/14	EP 3102392 B1
2020/51	EP 3119445 B1
2020/51	EP 3119445 B1
2021/16	EP 3120707 B1
2021/17	EP 3122212 B1
2021/17	EP 3123576 B1
2021/19	EP 3127309 B1
2021/10	EP 3127711 B1
2021/16	EP 3135364 B1
2021/13	EP 3141841 B1
2021/14	EP 3145530 B1
2021/17	EP 3148685 B1
2021/12	EP 3154989 B1
2021/13	EP 3172318 B1
2021/09	EP 3172951 B1
2021/12	EP 3193761 B1
2021/14	EP 3196469 B1
2021/18	EP 3196574 B1
2021/09	EP 3200815 B1
2021/12	EP 3213689 B1
2021/09	EP 3225111 B1
2021/14	EP 3227940 B1
2021/19	EP 3231605 B1
2021/09	EP 3235380 B1
2021/11	EP 3235589 B1
2021/13	EP 3256232 B1
2020/48	EP 3260136 B1
2021/10	EP 3260617 B1
2021/18	EP 3263134 B1
2021/17	EP 3266017 B1
2021/13	EP 3276245 B1
2021/14	EP 3277852 B1
2021/08	EP 3280392 B1
2021/14	EP 3286098 B1
2021/14	EP 3288027 B1
2021/01	EP 3294611 B1
2021/11	EP 3294677 B1
2021/03	EP 3302039 B1
2021/13	EP 3310345 B1
2021/17	EP 3312738 B1
2021/12	EP 3314199 B1
2021/16	EP 3319554 B1
2021/15	EP 3319570 B1
2021/20	EP 3325426 B1
2021/11	EP 3331359 B1
2021/17	EP 3334721 B1
2021/13	EP 3347259 B1
2021/22	EP 3350938 B1
2021/10	EP 3351843 B1
2021/17	EP 3365438 B1

Nr 29/2021
(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)
(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)

14 04 2021
30 12 2020
17 03 2021
24 03 2021
06 01 2021
17 03 2021
17 03 2021
07 04 2021
31 03 2021
07 04 2021
24 03 2021
21 04 2021
14 04 2021
12 05 2021
14 04 2021
10 03 2021
02 06 2021
16 12 2020
24 03 2021
24 02 2021
21 04 2021
24 03 2021
24 03 2021
07 04 2021
14 04 2021
07 04 2021
17 02 2021
31 03 2021
21 04 2021
03 03 2021
31 03 2021
24 03 2021
03 03 2021
10 03 2021
31 03 2021
04 11 2020
03 03 2021
03 03 2021
31 03 2021
28 04 2021
31 03 2021
31 03 2021
31 03 2021
23 12 2020
24 03 2021
03 03 2021
31 03 2021
31 03 2021
24 03 2021
02 06 2021
07 04 2021
10 03 2021
02 06 2021
31 03 2021
14 04 2021
14 04 2021
07 04 2021
19 05 2021
19 05 2021
31 03 2021
05 05 2021
21 04 2021
21 04 2021
24 02 2021
09 06 2021
07 04 2021
19 05 2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2021/15	EP 3367957 B1
2020/53	EP 3369681 B1
2021/11	EP 3371490 B1
2021/12	EP 3383402 B1
2021/01	EP 3383542 B1
2021/11	EP 3383942 B1
2021/11	EP 3390676 B1
2021/14	EP 3395736 B1
2021/13	EP 3395801 B1
2021/14	EP 3396798 B1
2021/12	EP 3397957 B1
2021/16	EP 3400163 B1
2021/15	EP 3400511 B1
2021/19	EP 3406728 B1
2021/15	EP 3409280 B1
2021/10	EP 3411004 B1
2021/22	EP 3414209 B1
2020/51	EP 3416964 B1
2021/12	EP 3417725 B1
2021/08	EP 3421446 B1
2021/16	EP 3426668 B1
2021/12	EP 3431504 B1
2021/12	EP 3437389 B1
2021/14	EP 3439914 B1
2021/15	EP 3441370 B1
2021/14	EP 3444085 B1
2021/07	EP 3458486 B1
2021/13	EP 3458844 B1
2021/16	EP 3471880 B1
2021/09	EP 3473560 B1
2021/13	EP 3476454 B1
2021/12	EP 3476686 B1
2021/09	EP 3480142 B1
2021/10	EP 3482131 B1
2021/13	EP 3486214 B1
2020/45	EP 3492873 B1
2021/09	EP 3499037 B1
2021/09	EP 3499084 B1
2021/13	EP 3503139 B1
2021/17	EP 3505025 B1
2021/13	EP 3505973 B1
2021/13	EP 3506956 B1
2021/13	EP 3519186 B1
2020/52	EP 3522921 B1
2021/12	EP 3523315 B1
2021/09	EP 3523442 B1
2021/13	EP 3523448 B1
2021/13	EP 3524914 B1
2021/12	EP 3524951 B1
2021/22	EP 3528332 B1
2021/14	EP 3530171 B1
2021/10	EP 3534762 B1
2021/22	EP 3537519 B1
2021/13	EP 3540142 B1
2021/15	EP 3543229 B1
2021/15	EP 3545011 B1
2021/14	EP 3545640 B1
2021/20	EP 3548587 B1
2021/20	EP 3548681 B1
2021/13	EP 3549351 B1
2021/18	EP 3551918 B1
2021/16	EP 3554719 B1
2021/16	EP 3566391 B1
2021/08	EP 3576579 B1
2021/23	EP 3579227 B1
2021/14	EP 3580393 B1
2021/20	EP 3583992 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)
(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)

13

17 03 2021
31 03 2021
31 03 2021
24 03 2021
24 03 2021
10 03 2021
28 10 2020
31 03 2021
10 03 2021
31 03 2021
14 04 2021
10 03 2021
14 04 2021
26 05 2021
31 03 2021
10 03 2021
24 02 2021
05 05 2021
07 04 2021
10 03 2021
31 03 2021
02 06 2021
26 05 2021
14 04 2021
24 03 2021
02 06 2021
28 04 2021
31 03 2021
07 04 2021
26 05 2021
24 03 2021
19 05 2021
05 05 2021
07 04 2021
26 05 2021
24 03 2021
07 04 2021
28 04 2021
24 03 2021
31 03 2021
07 04 2021
24 03 2021
21 04 2021
07 04 2021
23 12 2020
31 03 2021
28 04 2021
26 05 2021
24 03 2021
12 05 2021

2021/11	EP 3585334 B1
2021/13	EP 3589622 B1
2021/13	EP 3590820 B1
2021/12	EP 3591330 B1
2021/12	EP 3592831 B1
2021/10	EP 3592916 B1
2020/44	EP 3594425 B1
2021/13	EP 3595297 B1
2021/10	EP 3597641 B1
2021/13	EP 3598848 B1
2021/15	EP 3598955 B1
2021/10	EP 3600711 B1
2021/15	EP 3600864 B1
2021/21	EP 3603030 B1
2021/13	EP 3606832 B1
2021/10	EP 3609382 B1
2021/08	EP 3610171 B1
2021/18	EP 3614772 B1
2021/14	EP 3617409 B1
2021/10	EP 3619485 B1
2021/13	EP 3620131 B1
2021/22	EP 3624227 B1
2021/21	EP 3624250 B1
2021/15	EP 3624923 B1
2021/12	EP 3629623 B1
2021/22	EP 3630464 B1
2021/17	EP 3632381 B1
2021/13	EP 3634575 B1
2021/14	EP 3637667 B1
2021/21	EP 3638401 B1
2021/12	EP 3640076 B1
2021/20	EP 3642311 B1
2021/18	EP 3642395 B1
2021/14	EP 3642515 B1
2021/21	EP 3647164 B1
2021/12	EP 3650214 B1
2021/14	EP 3658122 B1
2021/17	EP 3658192 B1
2021/12	EP 3658689 B1
2021/13	EP 3667588 B1
2021/14	EP 3668128 B1
2021/12	EP 3670176 B1
2021/16	EP 3670387 B1
2021/14	EP 3685896 B1
2020/52	EP 3687928 B1
2021/13	EP 3696341 B1
2021/17	EP 3696351 B1
2021/21	EP 3752375 B1
2021/12	EP 3753352 B1
2021/19	EP 3795853 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)

2165819
2166004
2168748
2169195
2169208
2169808
2170396
2174227
2174524
2175062

2019 09 23
2019 08 27
2019 09 25
2019 09 11
2019 09 11
2019 09 22
2019 08 01
2020 02 09
2019 08 01
2019 10 06

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

14
(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)
(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)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 29/2021
2175203
2175240
2177125
2178323
2178951
2179907
2180280
2182020
2182139
2182154
2182209
2182297
2183268
2183401
2184145
2184557
2184558
2185684
2186869
2186976
2186984
2187335
2187785
2187789
2188306
2188379
2188449
2188544
2189084
2189523
2189592
2190587
2190714
2191113
2191665
2192148
2192373
2192530
2193577
2195885
2196199
2197417
2197492
2197594
2207619
2207659
2207770
2208556
2208676
2209287
2209939
2209987
2210501
2210697
2211009
2211631

2019 09 29
2019 08 14
2019 10 09
2019 10 20
2019 08 01
2019 10 27
2019 09 30
2019 10 13
2019 10 30
2019 09 07
2019 10 21
2019 10 27
2019 08 15
2019 08 01
2019 11 05
2019 09 25
2019 10 30
2019 08 13
2019 10 05
2019 11 11
2019 11 17
2019 11 12
2019 08 08
2019 08 18
2019 08 04
2019 09 04
2019 09 12
2019 08 15
2019 06 26
2019 10 12
2019 11 21
2019 09 16
2019 09 16
2019 07 30
2019 09 20
2019 11 16
2019 11 18
2019 09 12
2019 08 21
2019 09 25
2020 01 19
2019 10 16
2019 10 09
2019 09 17
2019 09 22
2019 08 18
2019 11 07
2019 12 21
2019 12 17
2019 12 25
2019 10 15
2019 10 24
2019 04 01
2020 01 27
2020 01 05
2019 10 30

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
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) 1661783 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH & Co. KG, Salzgitter-Watenstedt, Niemcy Wpisano: Voith
Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy
(11) 1661783 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo Antriebstechnik Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy
(11) 1661783 A. Wykreślono: Voith Turbo Antriebstechnik
Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy Wpisano:
Voith Turbo Scharfenberg GmbH, Salzgitter, Niemcy
(11) 1661783 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy
(11) 1661783 A. Wykreślono: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy Wpisano: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim,
Niemcy
(11) 1661783 A. Wykreślono: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim, Niemcy Wpisano: Voith Patent GmbH, Heidenheim, Niemcy
(11) 1719684 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH & Co. KG, Salzgitter-Watenstedt, Niemcy Wpisano: Voith
Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy
(11) 1719684 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo Antriebstechnik Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy
(11) 1719684 A. Wykreślono: Voith Turbo Antriebstechnik
Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy Wpisano:
Voith Turbo Scharfenberg GmbH, Salzgitter, Niemcy
(11) 1719684 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy
(11) 1719684 A. Wykreślono: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy Wpisano: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim,
Niemcy
(11) 1719684 A. Wykreślono: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim, Niemcy Wpisano: Voith Patent GmbH, Heidenheim, Niemcy
(11) 1719685 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH & Co. KG, Salzgitter-Watenstedt, Niemcy Wpisano: Voith
Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy
(11) 1719685 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo Antriebstechnik Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy
(11) 1719685 A. Wykreślono: Voith Turbo Antriebstechnik
Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy Wpisano:
Voith Turbo Scharfenberg GmbH, Salzgitter, Niemcy
(11) 1719685 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy
(11) 1719685 A. Wykreślono: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy Wpisano: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim,
Niemcy
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(11) 1719685 A. Wykreślono: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim, Niemcy Wpisano: Voith Patent GmbH, Heidenheim, Niemcy
(11) 1719686 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH & Co. KG, Salzgitter-Watenstedt, Niemcy Wpisano: Voith
Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy
(11) 1719686 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo Antriebstechnik Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy
(11) 1719686 A. Wykreślono: Voith Turbo Antriebstechnik
Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy Wpisano:
Voith Turbo Scharfenberg GmbH, Salzgitter, Niemcy
(11) 1719686 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy
(11) 1719686 A. Wykreślono: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy Wpisano: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim,
Niemcy
(11) 1719686 A. Wykreślono: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim, Niemcy Wpisano: Voith Patent GmbH, Heidenheim, Niemcy
(11) 1805073 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH & Co. KG, Salzgitter-Watenstedt, Niemcy Wpisano: Voith
Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy
(11) 1805073 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo Antriebstechnik Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy
(11) 1805073 A. Wykreślono: Voith Turbo Antriebstechnik
Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy Wpisano:
Voith Turbo Scharfenberg GmbH, Salzgitter, Niemcy
(11) 1805073 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy
(11) 1805073 A. Wykreślono: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy Wpisano: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim,
Niemcy
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(11) 2082167 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 2087776 A. Wykreślono: Philips Lighting North America Corporation, Burlington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
Signify North America Corporation, Somerset, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2143303 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 2194968 A. Wykreślono: IPSEN PHARMA, Boulogne-Billancourt, Francja; Firmenich SA, Geneva, Szwajcaria Wpisano: Ipsen
Consumer Healthcare, Boulogne-Billancourt, Francja
(11) 2318599 A. Wykreślono: Studor S.A., Luxembourg, Luksemburg Wpisano: AKATHERM B.V., Panningen, Holandia
(11) 2401441 A. Wykreślono: Studor S.A., Luxembourg, Luksemburg Wpisano: AKATHERM B.V., Panningen, Holandia
(11) 2554024 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 2622800 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 2640611 A. Wykreślono: Daimler AG, Stuttgart, Niemcy
Wpisano: Daimler AG, Stuttgart, Niemcy; Valeo Systems d’Essuayage, Le Mesnil Saint Denis, Francja
(11) 2635511 A. Wykreślono: Flexmove System (m) Sdn.
bhd., Bayan Lepas, Malezja Wpisano: Dorner (M) Sdn. Bhd., Bayan
Lepas, Malezja
(11) 2793850 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2793850 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 1805073 A. Wykreślono: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim, Niemcy Wpisano: Voith Patent GmbH, Heidenheim, Niemcy

(11) 2913835 A. Wykreślono: Wöhner GmbH & Co. KG Elektrotechnische Systeme, Rödental, Niemcy Wpisano: Wöhner Besitz
GmbH, Rödental, Niemcy

(11) 1914144 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH & Co. KG, Salzgitter-Watenstedt, Niemcy Wpisano: Voith
Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy

(11) 2807958 A. Wykreślono: CEFLA SOCIETA’ COOPERATIVA, Imola, Włochy Wpisano: IMOLA RETAIL SOLUTIONS S.R.L., Imola, Włochy

(11) 1914144 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo Antriebstechnik Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy

(11) 2832262 A. Wykreślono: CEFLA SOCIETA’ COOPERATIVA, Imola, Włochy Wpisano: IMOLA RETAIL SOLUTIONS S.R.L., Imola, Włochy

(11) 1914144 A. Wykreślono: Voith Turbo Antriebstechnik
Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy Wpisano:
Voith Turbo Scharfenberg GmbH, Salzgitter, Niemcy

(11) 2833490 A. Wykreślono: CEFLA SOCIETA’ COOPERATIVA, Imola, Włochy Wpisano: IMOLA RETAIL SOLUTIONS S.R.L., Imola, Włochy

(11) 1914144
A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy

(11) 2996785 A. Wykreślono: Sulzer Chemtech AG, Winterthur, Szwajcaria Wpisano: Sulzer Management AG, Winterthur,
Szwajcaria

(11) 1914144 A. Wykreślono: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy Wpisano: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim,
Niemcy

(11) 2979023 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., AE Eindhoven,
Holandia

(11) 1914144 A. Wykreślono: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim, Niemcy Wpisano: Voith Patent GmbH, Heidenheim, Niemcy

(11) 2975951 A. Wykreślono: British American Tobacco (Investments) Ltd, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES
TRADING LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 1966624 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 2187875 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2187875 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 3003073 A. Wykreślono: Nicoventures Holdings Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING
LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 2863775 A. Wykreślono: CEFLA SOCIETA’ COOPERATIVA, Imola, Włochy Wpisano: IMOLA RETAIL SOLUTIONS S.R.L., Imola, Włochy
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(11) 3148661 A. Wykreślono: Sulzer Chemtech AG, Winterthur, Szwajcaria Wpisano: Sulzer Management AG, Winterthur,
Szwajcaria

(11) 3141160 A. Wykreślono: CEFLA SOCIETA’ COOPERATIVA, Imola, Włochy Wpisano: IMOLA RETAIL SOLUTIONS S.R.L., Imola, Włochy

(11) 3155875 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia

(11) 3153068 A. Wykreślono: CEFLA SOCIETA’ COOPERATIVA, Imola, Włochy Wpisano: IMOLA RETAIL SOLUTIONS S.R.L., Imola, Włochy

(11) 3183228 A. Wykreślono: Sulzer Chemtech AG, Winterthur, Szwajcaria Wpisano: Sulzer Management AG, Winterthur,
Szwajcaria

(11) 3306512 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany

(11) 3114947 A. Wykreślono: Nicoventures Holdings Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING
LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
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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 72 191 do nr 72 205)

(Y1) (11) 72201
(41) 2021 01 25
(51) A44B 11/00 (2006.01)
(21) 129349
(22) 2020 07 14
(72)	SIEDLECKA MONIKA, Kielce (PL); SIEDLECKI ŁUKASZ,
Moskorzew (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Przedłużka, zwłaszcza części garderoby w kształcie paska
(Y1) (11) 72202
(41) 2021 01 25
(51) A44B 11/00 (2006.01)
(21) 129350
(22) 2020 07 14
(72)	SIEDLECKA MONIKA, Kielce (PL); SIEDLECKI ŁUKASZ,
Moskorzew (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Przedłużka, zwłaszcza części garderoby w kształcie paska
(Y1) (11) 72203
(41) 2021 01 25
(51) A44B 11/00 (2006.01)
(21) 129351
(22) 2020 07 14
(72)	SIEDLECKA MONIKA, Kielce (PL); SIEDLECKI ŁUKASZ,
Moskorzew (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Przedłużka, zwłaszcza części garderoby w kształcie paska

(Y1) (11) 72194
(41) 2021 07 05
(51) A47F 5/12 (2006.01)
A47F 10/00 (2006.01)
B60P 3/025 (2006.01)
(21) 128790
(22) 2020 01 03
(72) BORUCKA JUSTYNA, Gdańsk (PL); MAZURKIEWICZ
WERONIKA, Gdańsk (PL); CZERWIONKA KRZYSZTOF, Szatarpy (PL);
GAJEWSKA MAGDALENA, Gdańsk (PL); TYSIĄC PAWEŁ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54)	Stragan handlowy
(Y1) (11) 72192
(41) 2021 04 19
(51) A62C 33/00 (2006.01)
F16L 11/08 (2006.01)
F16L 11/00 (2006.01)
F16L 11/20 (2006.01)
(21) 128636
(22) 2019 10 13
(72)	GIL BOGDAN, Bielsko-Biała (PL)
(73)	GIL BOGDAN, Bielsko-Biała (PL)
(54) Wąż pożarniczy
(Y1) (11) 72205
(41) 2021 03 22
(51) B65D 81/05 (2006.01)
B65D 19/00 (2006.01)
(21) 129538
(22) 2020 10 15
(72) BARTOSZEK MAREK, Myszków (PL)
(73) BARTOSZEK MAREK, Myszków (PL)
(54) Opakowanie dla urządzeń gospodarstwa domowego
(Y1) (11) 72200
(41) 2019 05 20
(51) B65G 21/10 (2006.01)
B65G 41/00 (2006.01)
(62) 423489
(21) 128999
(22) 2017 11 17
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(72) CZERNIAK DARIUSZ, Gliwice (PL); JANAS SEBASTIAN,
Gliwice (PL); KULESZA KRZYSZTOF, Gliwice (PL);
SZKUDLAREK ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Przenośnik taśmowy formujący pryzmy po łuku
(Y1) (11) 72195
(41) 2021 06 28
(51) C05G 5/30 (2020.01)
C05G 5/12 (2020.01)
C05G 3/40 (2020.01)
(21) 128804
(22) 2019 12 19
(72) BALAWEJDER MACIEJ, Albigowa (PL); MATŁOK NATALIA,
Zasów (PL); GORZELANY JÓZEF, Rzeszów (PL); WITEK GRZEGORZ,
Płoki (PL); KANIA KRZYSZTOF, Niepołomice (PL)
(73) DR GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chrzanów (PL)
(54) Warstwowa granula nawozowa
(Y1) (11) 72198
(41) 2020 08 10
(51) E01F 9/60 (2016.01)
E01F 9/658 (2016.01)
G09F 7/18 (2006.01)
(21) 128863
(22) 2020 01 08
(72) DĄBCZYŃSKI ZDZISŁAW , Karwodrza (PL)
(73) DĄBCZYŃSKI ZDZISŁAW, Karwodrza (PL)
(54) Zestaw montażowy do mocowania tarcz znaków drogowych
(Y1) (11) 72204
(41) 2021 01 11
(51) F25B 21/02 (2006.01)
F25D 11/00 (2006.01)
(21) 129355
(22) 2020 07 15
(72) BOJANOWSKA AGNIESZKA, Lublin (PL); LIPSKI JERZY,
Lublin (PL); KULISZ MONIKA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Transportowe opakowanie modułowe
(Y1) (11) 72191
(41) 2021 06 14
(51) F41H 1/00 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
(21) 128778
(22) 2019 12 09
(72) CZERWIŃSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL); KOSIŃSKA BARBARA,
Łódź (PL); KACZMARCZYK AGNIESZKA, Zgierz (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL)
(54) Kamizelka ochronna
(Y1) (11) 72199
(41) 2019 06 17
(51) G01B 7/00 (2006.01)
B66B 7/02 (2006.01)
(62) 423758
(21) 128908
(22) 2017 12 06
(72) LONKWIC PAWEŁ, Lublin (PL)
(73) WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE,
Lublin (PL)
(54) Urządzenie indukcyjne do prowadnic dźwigowych
(Y1) (11) 72193
(41) 2021 06 14
(51) H05B 3/16 (2006.01)
H05B 3/20 (2006.01)
H05B 3/00 (2006.01)
(21) 128776
(22) 2019 12 06
(72) KORDAS JĘDRZEJ, Lidzbark (PL); MOZOLENKO OLEKSANDR,
Charków (UA)
(73)	HEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brodnica (PL)
(54)	Niskotemperaturowy grzejnik elektryczny z promieniowaniem
podczerwonym

(Y1) (11) 72196
(41) 2021 06 28
(51) H05K 5/00 (2006.01)
H05K 5/04 (2006.01)
H02J 15/00 (2006.01)
(21) 128815
(22) 2019 12 19
(72) WENDEKER MICHAŁ WIKTOR, Warszawa (PL); BIAŁY MICHAŁ,
Lublin (PL)
(73) VERS PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Obudowa zespołu przetwarzania rekuperowanej energii elektrycznej w pojeździe samochodowym
(Y1) (11) 72197
(41) 2021 06 28
(51) H05K 5/00 (2006.01)
H05K 5/04 (2006.01)
H01M 2/10 (2006.01)
(21) 128816
(22) 2019 12 19
(72) WENDEKER MICHAŁ WIKTOR, Warszawa (PL); BIAŁY MICHAŁ,
Lublin (PL)
(73) VERS PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Obudowa zespołu ochrony akumulatora rozruchowego w pojeździe samochodowym

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
	Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.
1

2

A44B 11/00 (2006.01)
A44B 11/00 (2006.01)
A44B 11/00 (2006.01)
A47F 5/12 (2006.01)
A47F 10/00 (2006.01)
A62C 33/00 (2006.01)
B60P 3/025 (2006.01)
B65D 81/05 (2006.01)
B65D 19/00 (2006.01)
B65G 21/10 (2006.01)
B65G 41/00 (2006.01)
B66B 7/02 (2006.01)
C05G 5/30 (2020.01)
C05G 5/12 (2020.01)
C05G 3/40 (2020.01)
E01F 9/60 (2016.01)
E01F 9/658 (2016.01)
F16L 11/08 (2006.01)

72201
72202
72203
72194
72194*
72192
72194*
72205
72205*
72200
72200*
72199*
72195
72195*
72195*
72198
72198*
72192*

	Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.
1

2

F16L 11/00 (2006.01)
F16L 11/20 (2006.01)
F25B 21/02 (2006.01)
F25D 11/00 (2006.01)
F41H 1/00 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
G01B 7/00 (2006.01)
G09F 7/18 (2006.01)
H01M 2/10 (2006.01)
H02J 15/00 (2006.01)
H05B 3/16 (2006.01)
H05B 3/20 (2006.01)
H05B 3/00 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
H05K 5/04 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
H05K 5/04 (2006.01)

72192*
72192*
72204
72204*
72191
72191*
72199
72198*
72197*
72196*
72193
72193*
72193*
72196
72196*
72197
72197*

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

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
	Nr prawa	Symbol
ochronn.	
MKP

	Nr prawa	Symbol
ochronn.	
MKP

1

2

1

72191
72192
72193
72194

F41H 1/00 (2006.01)
A62C 33/00 (2006.01)
H05B 3/16 (2006.01)
A47F 5/12 (2006.01)

72195
72196
72197
72198

2

C05G 5/30 (2020.01)
H05K 5/00 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)

Nr 29/2021
1

72199
72200
72201
72202

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2

G01B 7/00 (2006.01)
B65G 21/10 (2006.01)
A44B 11/00 (2006.01)
A44B 11/00 (2006.01)

1

2

72203 A44B 11/00 (2006.01)
72204 F25B 21/02 (2006.01)
72205 B65D 81/05 (2006.01)
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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)

21-01
(11) 27399
(22) 2021 06 20
WALKOWSKA ANNA, Gdańsk (PL)
WALKOWSKA ANNA
Tablica edukacyjna

(21) 29847

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

09-03
(11) 27400
(22) 2021 06 16
CHWIŁOWICZ TOMASZ JAGUAR, Słupca (PL)
CHWIŁOWICZ TOMASZ
Pudełko-serwetnik

(21) 29841

(od nr 27 397 do nr 27 403)

(51) 19-08, 09-05 (11) 27397
(22) 2021 09 22
(73)	SANDEZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrzeż (PL)
(72) KULASIK IGOR ALEKSANDER
(54)	Etykieta opakowania
(55)

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

29-02
(11) 27398
(22) 2021 06 29
MIROWSKI ADRIAN, Kwidzyn (PL)
MIROWSKI ADRIAN
Kamizelka ratunkowa

(21) 30152

(21) 29874

(51) 23-04
(11) 27401
(22) 2021 06 24
(21) 29873
(73) PE-FLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdów (PL)
(72)	SIERSZULSKI SZYMON
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(54)	Skrzynka rozprężna powietrza
(55)

21

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji,
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.

(51) 06-03
(11) 27402
(22) 2021 06 23
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(72)	SKOWROŃSKI ARKADIUSZ
(54) Biurko
(55)

(21) 29856

Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
(11) 13776 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296 Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582
(11) 13777 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296 Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582
(11) 13778 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296 Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582
(11) 14077 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia

(51) 23-04
(11) 27403
(22) 2021 06 23
(21) 29857
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(72)	SKOWROŃSKI ARKADIUSZ, HORIELOVA MARYNA
(54)	Nawilżacz powietrza
(55)

(11) 14083 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 21193 A. Wykreślono: AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
W GDAŃSKU, Gdańsk, Polska 000275820 LIPSKA URSZULA, Czersk,
Polska Wpisano: AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU,
Gdańsk, Polska 000275820 CZARNOWSKA URSZULA, Czersk, Polska
(11) 23517 A. Wykreślono: LYNX SHOES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska Łódź, Polska
360592964 Wpisano:NOBO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 360592964
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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 343 401 do nr 343 685)

(111) 343401
(220) 2017 03 13
(210) 468783
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ZA MIASTEM CICHY WIECZÓR ŻYTNIE BAWARSKIE
(540)

(591) beżowy, szary, biały, czarny
(531) 03.07.05, 25.01.19, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.

(111) 343402
(220) 2017 11 07
(210) 478682
(151) 2021 06 21
(441) 2017 12 18
(732) BALEX METAL A.S., Lietavská Lúčka (SK)
(540) (znak słowny)
(540)	ELEMENT
(510), (511) 6 rury spustowe metalowe, rynny metalowe, złączki rur
spustowych metalowe, złączki rynien metalowe, 19 rury spustowe niemetalowe, rynny niemetalowe, 37 usługi dekarskie, budowa
i konserwacja rynien i rur spustowych.
(111) 343403
(220) 2019 11 13
(210) 506692
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) WRÓBEL JUSTYNA JPW FREELANCE, Nieporęt (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODELOWA EDUKACJA
(540)

(591) czarnym, biały, szarym
(531) 03.11.07, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, usługi doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw
franchisingowych, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, 41
usługi edukacyjne, informacja o edukacji: kształcenie dzieci, młodzieży
i dorosłych, przedszkola, edukacja przedszkolna, nauczanie i szkolenia,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie seminariów związanych z edukacją, 43 opieka nad dziećmi w żłobkach, placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi.
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(111) 343404
(220) 2019 11 13
(210) 506693
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) WRÓBEL JUSTYNA JPW FREELANCE, Nieporęt (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODELOWA SZKOŁA
(540)

(591) szary, biały, czarny
(531) 03.11.07, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, usługi doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw franchisingowych, handlowe usługi doradcze dotyczące
franchisingu, 41 usługi edukacyjne, usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły, informacja o edukacji, kształcenie dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym, nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych.
(111) 343405
(220) 2019 10 14
(210) 507255
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 09
(732) REPUBLIKA WNĘTRZ GENERALNY WYKONAWCA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REPUBLIKA WNĘTRZ
(540)
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z kapturem, sportowe bez kaptura, spodnie: sztruksowe, golfowe,
snowbordowe, eleganckie, spódnico spodnie, dresowe, joggingowe,
skórzane, krótkie, przeciwdeszczowe, nieprzemakalne, sportowe,
kamuflażowe, wiatroszczelne, dziecięce, bryczesy, dżinsowe, kurtki:
skórzane, nieprzemakalne, futrzane, dresowe, wiatroszczelne, grube,
ocieplane, budrysówki, dżinsowe, sportowe, puchowe, snowbordowe, kurtko bluzy, sukienki: letnie, skórzane, do gry w tenisa, luźne sukienki o prostym kroju, damskie sukienki na uroczystości, 35 usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie reklamy
osób trzecich, przesyłanie reklam za pomocą Internetu, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 38
przesyłanie danych, informacji, wiadomości, obrazów za pośrednictwem Internetu, udostępnianie wirtualnych spotkań w Internecie,
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi rezerwacji biletów na atrakcje
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi w zakresie
organizacji imprez artystycznych, rozrywkowych, wszelkich form
publicznych występów i prezentacji o charakterze artystycznym,
rozrywkowym lub szkoleniowym, wykonywanie koncertów rozrywkowych, produkcja filmów i widowisk, usługi w zakresie rejestracji
dźwięku i obrazu, impresariat muzyczny.

(111) 343407
(220) 2020 08 10
(210) 516946
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nature ON THE ESSENCE OF NATURAL EXTRACTS charcoal
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 26.13.25
(510), (511) 36 agencja pośrednictwa w handlu, 37 budownictwo, 42
dekoracje wnętrz.
(111) 343406
(220) 2020 04 07
(210) 512354
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) DONOCIK TOMASZ, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TEWU
(510), (511) 9 utrwalane na nośnikach informacje i dane, muzyka,
filmy, inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalanych na nośnikach, urządzenia i nośniki do odtwarzania rejestracji, transformacji obrazu i dźwięku, programy komputerowe, oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie
do mediów i publikowania, 16 wydawnictwo literackie, książkowe,
reklamowe, plakaty, fotografie, wydawnictwo muzyczne, 25 części odzieży obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, odzież, obuwie
oraz części i akcesoria do wymienionych w tej klasie, nakrycia głowy:
mufki, chusty, daszki, kaptury, kapelusze papierowe, woalki, welony, czapeczki na przyjęcia, opaski na głowę, papierowe czapki używane jako części odzieży, czapki: wełniane, futrzane, karnawałowe,
sportowe, bejsbolówki, baseballowe, dziane, z daszkiem, nakrycia
głowy z pomponem bez daszków, odzież: męska, damska, dziecięca, niemowlęca, narciarska, futrzana, mufki, dzianina, gotowa, topy,
kurtki, paski, gabardyna, bliźniaki, sztormiaki, szorty, wieczorowe,
treningowa, gimnastyczna, bielizna, koszulki: polo, bez rękawów,
piłkarskie, z nadrukami, dla dzieci, funkcjonalne koszulki termoaktywne, z krótkimi rękawami, polo z dzianiny, do futbolu amerykańskiego, z dzianiny typu pique, bez rękawów, bez rękawów do biegania, sportowe z krótkimi rękawami, koszulki sportowe i bryczesy
do uprawiania sportu, z krótkimi rękawami, T-shirty, bluzy: sportowe,
dresowe, kurtkobluzy, polarowe, z kapturem, bez kaptura, sportowe

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 343408
(220) 2020 10 08
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORYGINAŁ GÓRALKI Z CZEKOLADĄ
(540)

(210) 519267

(591) biały, żółty, brązowy, czerwony, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy
(531) 08.01.22, 08.01.25, 08.01.19, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada, desery, ciasta, ciasteczka, słodycze o smaku
owocowym, słodycze zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane, wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania
choinek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, artykuły spożywcze ze zbóż.
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(111) 343409
(220) 2020 10 08
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORYGINAŁ GÓRALKI ORZECHOWE
(540)
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(210) 519269

(111) 343412
(220) 2020 10 08
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORYGINAŁ GÓRALKI KOKOSOWE
(540)

(210) 519279

(591) biały, żółty, zielony, czerwony, brązowy, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy
(531) 05.07.06, 08.01.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada, desery, ciasta, ciasteczka, słodycze o smaku
owocowym, słodycze zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane, wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania
choinek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, artykuły spożywcze ze zbóż.

(591) biały, żółty, czerwony, zielony, jasnozielony, brązowy,
jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 05.07.06, 08.01.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 05.03.11
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada, desery, ciasta, ciasteczka, słodycze o smaku
owocowym, słodycze zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane, wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania
choinek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, artykuły spożywcze ze zbóż.

(111) 343410
(220) 2020 10 08
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORYGINAŁ GÓRALKI NUGATOWE
(540)

(111) 343413
(220) 2020 10 08
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORYGINAŁ GÓRALKI PEANUT BUTTER
(540)

(210) 519273

(591) biały, żółty, czerwony, brązowy, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy
(531) 08.01.10, 08.01.25, 08.01.19, 05.07.21, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada, desery, ciasta, ciasteczka, słodycze o smaku
owocowym, słodycze zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane, wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania
choinek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, artykuły spożywcze ze zbóż.
(111) 343411
(220) 2020 10 08
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORYGINAŁ GÓRALKI MLECZNE
(540)

(210) 519276

(591) biały, żółty, czerwony, niebieski, jasnoniebieski, brązowy,
ciemnobrązowy
(531) 08.01.25, 08.03.01, 25.01.15, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada, desery, ciasta, ciasteczka, słodycze o smaku
owocowym, słodycze zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane, wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania
choinek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, artykuły spożywcze ze zbóż.

(210) 519281

(591) biały, żółty, jasnożółty, czerwony, brązowy, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy
(531) 05.07.21, 08.03.25, 08.01.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada, desery, ciasta, ciasteczka, słodycze o smaku
owocowym, słodycze zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane, wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania
choinek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, artykuły spożywcze ze zbóż.
(111) 343414
(220) 2020 10 22
(210) 519824
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REELPUR
(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, koncentryczne i światłowodowe.
(111) 343415
(220) 2020 11 02
(210) 520277
(151) 2021 06 07
(441) 2021 02 08
(732)	AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Agrolok
(510), (511) 1 komposty, nawozy rolnicze, produkty chemiczne
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa z wyjątkiem
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fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, nawozy, dodatki chemiczne do fungicydów, geny nasion dla
celów produkcji rolniczej, preparaty regulujące wzrost roślin, nawozy
do użyźniania gleby, 5 środki grzybobójcze, środki chwastobójcze,
środki owadobójcze, środki dezynsekcyjne, suplementy dla zwierząt, mikroelementy dla zwierząt., preparaty biologiczne do celów
weterynaryjnych, biologiczne kultury tkankowe do celów weterynaryjnych, preparaty do celów weterynaryjnych, leki do celów weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt, tłuszcze do celów weterynaryjnych, 22 sznurki, worki, 31 pasze dla zwierząt, komponenty
do wyrobu pasz, śruty, surowce paszowe, mączki zwierzęce, nasiona roślin rolniczych, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa,
nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt i ptaków, słód,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, dodatki do pasz, drożdże dla
bydła, preparaty zwiększające niesienie się dla drobiu, kasze dla drobiu, kiszonki dla zwierząt, mączka dla zwierząt, napoje dla zwierząt
domowych, ziarno jako pasza dla zwierząt, odpady gorzelniane jako
pasza dla zwierząt, wapno do pasz, proteiny dla zwierząt, słoma jako
pasza, sól dla bydła, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, kursy instruktażowe, fotoreportaże, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie wystaw zwierząt, pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne książek i periodyków, publikowanie książek,
sprawdziany edukacyjne, usługi reporterskie, 44 usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę zwierząt, usługi rolnicze, ogrodnicze
i leśne, hodowla zwierząt, pomoc weterynaryjna, porady w zakresie
farmakologii, porady w zakresie dietetyki weterynaryjnej, usługi inseminacji zwierząt, wypożyczanie sprzętu rolniczego, zabiegi, pielęgnacyjne dla zwierząt, doradztwo weterynaryjne z zakresu hodowli,
karmienia oraz krzyżowania zwierząt, usługi opracowywania planu
hodowli, usługi opracowywanie planów żywieniowych dla zwierząt,
hodowla zwierząt.

(111) 343416
(220) 2020 11 22
(210) 521228
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732)	GRYLA PIOTR CENTRUM USŁUGOWE QUATRO,
Rokitno Szlacheckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORTIZE
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 26.04.03, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 34 zapalniczki dla
palaczy, kapsułki smakowe (zapachowe) do papierosów elektronicznych i elektrycznych, fajki wodne, elektroniczne fajki wodne,
waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty
i płyny do nich, fajki, fajki do palenia tytoniu z metalu szlachetnego, fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, fajki wodne,
waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory
do bezdymnych papierosów, zapalniczki, zapałki, bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, aromaty
do tytoniu, beztytoniowe doustne torebki nikotynowe [nie do użytku medycznego], fajki do palenia mentolowych zamienników tytoniu, japoński poszatkowany tytoń [kizami], machorka, melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe
artykuły dla palaczy, snus, rappee, snus bez tytoniu, snus z tytoniem,
substytuty tytoniu, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych),
tabaka, tabaka bez tytoniu, tabaka z tytoniem, tytoń, tytoń aromatyzowany, tytoń bezdymny, tytoń do fajek, tytoń do palenia, tytoń
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do papierosów, tytoń do robienia papierosów, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, tytoń hookah, tytoń i substytuty tytoniu,
tytoń luzem, do zwijania i do fajek, tytoń mentolowy, tytoń mentolowy do fajek, tytoń surowy, tytoń w liściach, wyroby tytoniowe, zestaw do skręcania papierosów, zioła do palenia, azjatyckie długie fajki do tytoniu [kiseru], cybuchy do fajek, lufki do papierosów, osłony
na azjatyckie długie fajki do tytoniu, papier higroskopijny do tytoniu,
papierowe ustniki papierosowe z filtrami, pojemniki na tytoń i humidory, popielniczki, produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, przybory do czyszczenia fajek, przyrządy do obcinania papierosów, ręczne urządzenia do wstrzykiwania tytoniu w papierowe rolki,
skrobaczki do fajek, spluwaczki dla żujących tytoń, środki czyszczące
do papierosów elektronicznych, stojaki na fajki [przybory dla palaczy], tacki do fajek, torby na fajki, torebki na fajki, ubijaki do fajek,
urządzenia do gaszenia palących się papierosów i cygar oraz palących się patyczków tytoniowych, urządzenia do podgrzewania
substytutów tytoniu w celu wdychania, urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu wdychania, wyciory do fajek, zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek,
ustniki do fajek, ustniki do papierosów, ustniki papierosów, woreczki
na tytoń, aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania
wkładów do elektronicznych papierosów, atomizery do papierosów
elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, s ciekłe
roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, cygara elektroniczne, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów
tytoniowych, kartomizery do papierosów elektronicznych, kartridże
do papierosów elektronicznych, naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, papierosy elektroniczne, płyn do papierosów
elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające
aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, smoła tytoniowa do użytku w papierosach
elektronicznych, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach
elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli
do inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne
substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych,
zestawy do palenia papierosów elektronicznych, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów, odzież, obuwie, nakrycia
głowy, torebki, portfele, ładowarki USB do elektronicznych papierosów, kosmetyki, olejki lecznicze, papierosy elektroniczne i elektryczne, kapsułki smakowe (zapachowe) do papierosów elektronicznych
i elektrycznych, przenośne etui do ładowania papierosów elektronicznych i waporyzatorów, przyrządy do pomiaru wagi, przenośne
cyfrowe wagi elektroniczne, zapalniczki i zapalarki, papier filtracyjny
[bibuła], młynki nieelektryczne, oleje jadalne, zioła suszone, słodycze
czekoladowe, nasiona roślin, smoła tytoniowa do użytku w papierosach elektronicznych, waporyzatory do bezdymnych papierosów,
waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego, waporyzatory
osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, lufki
do papierosów, fajki, elektroniczne fajki do tytoniu, zapalniczki dla
palaczy, bibułki papierosowe.

(111) 343417
(220) 2020 11 22
(210) 521230
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) IPARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IPARTS
(510), (511) 7 urządzenia sterujące i regulujące silniki i motory, urządzenia kontrolne i regulacyjne do karoserii pojazdów, urządzenia
kontrolne i regulacyjne do przekładni zębatych, do pojazdów, rozruszniki do silników spalinowych, dynama, regulatorów dynamo,
świec zapłonowych, grzejników i okładzin chłodnic do pojazdów
lądowych, powietrznych i wodnych, sprężarki i ich części, skraplacze, osuszacze filtrów, narzędzia do diagnozowania, wykrywania
nieszczelności, napełniania, montażu i demontażu, płukania instalacji klimatyzacyjnych i ich części, zawory rozdzielacza i gniazda świec
zapłonowych, pompy do instalacji do mycia szyb, filtry [części maszyn
lub silników], aparatura pneumatyczna do regulacji i regulacji zakresu
świateł przednich, narzędzia do montażu mechanicznego, przełączniki i urządzenia przełączające, mianowicie wyłączniki hydrauliczne,
urządzenia mechaniczne i hydrauliczne do ustawienia i regulacji za-

26

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 29/2021

kresu świateł przednich, odkurzacze, elektryczne podnośniki szyb, 9
oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe związane z samochodowymi częściami zamiennymi, warsztatami samochodowymi
i motoryzacyjnym rynkiem wtórnym, aplikacje do rezerwacji usług
warsztatów samochodowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, urządzenia elektryczne do ustawienia i regulacji zakresu
świateł przednich, urządzenia do sterowania żarówkami, elektryczne
urządzenia do regulacji siedzenia, kierownicy i lusterek, przetworniki
napięcia, gniazda, wtyczki, bezpieczniki i skrzynki bezpieczników, kable, wiązki kablowe, złącza kablowe do kabli elektrycznych, terminale, systemy kamer do rejestrowania środowiska, wyłącznie w sektorze
samochodowym, baterie, wyłącznie w sektorze samochodowym, kable rozruchowe, materiały instalacyjne i do warsztatów samochodowych, mianowicie ładowarki akumulatorów, wyłącznie w sektorze samochodowym, prostowniki, wyłącznie w sektorze samochodowym,
zasilacze, wyłącznie w sektorze samochodowym, aparatura do regulacji świateł, aparatura do pomiaru prądu i napięcia, urządzenia
do testowania geometrii pojazdu, aparatura do testowania silników
do testowania prędkości, punktu zapłonu, kąta rozwarcia i kompresji,
złącza zaciskane, zaciski akumulatora, metronom elektryczny, mianowicie elektroniczne i elektryczne urządzenia migające, przekaźniki
elektryczne, przełączniki i urządzenia do przełączania, mianowicie
skrzynki przełączników, przełączniki elektryczne, przełączniki prasowe, przełączniki pochylne i przełączniki przyciskane, przełączniki
obrotowe, przełączniki kołyskowe, przełączniki dotykowe i przełączniki pociągania, czujniki świateł awaryjnych, przełączniki błyskowe,
przełączniki świateł, przełączniki przyciemniania, przełączniki świateł
hamulcowych, włączniki wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej, przełączniki kolumn kierowniczych, przełączniki stykowe drzwi,
wyłączniki zapłonu, wyłączniki zapłonu świec żarowych, wyłączniki
zwierające, wyłączniki prądu stałego, przełączniki prądu zmiennego,
przełączniki ciśnienia i wyłączniki poziomu do wody i oleju, elektryczne i elektroniczne automatyczne urządzenia przełączające, odblaskowe trójkąty ostrzegawcze, zasilacze elektryczne i rozdzielacze
mocy do oświetlenia, akumulatory, urządzenia do elektrycznej aktywacji i dezaktywacji silników pojazdów, awaryjne światła ostrzegawcze, światła ostrzegawcze [znaki nawigacyjne migające], aparatura
kontrolno-regulacyjna do reflektorów LED i lamp LED, elektryczne
i elektroniczne urządzenia sterujące do spryskiwaczy szyby przedniej, elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące do wycieraczek
szyby przedniej, części elektromechaniczne i elektryczne do lusterek
wewnętrznych i zewnętrznych, centralne systemy zamków do pojazdów, 35 usługi sprzedaży, mianowicie usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej za pośrednictwem stron internetowych samochodowych
części zamiennych, prezentacja towarów w mediach komunikacyjnych w celu sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z samochodowymi częściami zamiennymi, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne związane z warsztatami motoryzacyjnymi, usługi zamawiania online usług warsztatów samochodowych, reklama online
w sieci komputerowej w związku z warsztatami samochodowymi,
samochodowymi częściami zamiennymi i motoryzacyjnym rynkiem
wtórnym, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnej, mianowicie tworzenie oprogramowania, programowanie i wdrażanie oprogramowania, programowanie oprogramowania do portali internetowych, programowanie komputerów, hosting stron internetowych
w Internecie, oprogramowanie jako usługa [SaaS], dane jako usługa,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wszystkie wyżej
wskazane usługi związane z samochodowymi częściami zamiennymi,
warsztatami samochodowymi i motoryzacyjnym rynkiem wtórnym,
udostępnianie oprogramowania komputerowego on-line dla klientów w celu zamówienia części do naprawy i konserwacji pojazdów,
udostępnianie internetowego oprogramowania online dla klientów
w celu zamówienia usług warsztatów samochodowych.

(111) 343418
(220) 2020 12 01
(210) 521636
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kobral
(510), (511) 1 środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom.

(111) 343419
(220) 2020 11 30
(210) 521498
(151) 2021 05 14
(441) 2021 01 18
(732)	GAWRON BARBARA, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FF Be Fit Stay Eco Fit Factor catering dietetyczny
(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 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 przygotowywania posiłków,
usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi
zaopatrzenia w żywność.
(111) 343420
(220) 2020 04 07
(151) 2020 12 23
(441) 2020 09 07
(732)	GÓRSKI JACEK, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NEXUS
(540)

(210) 512371

(591) szary, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 34 humidory, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż olejki eteryczne, papierosy elektroniczne, papierosy
zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, zioła do palenia, wkłady z ekstraktu z czarnej herbaty do podgrzewania, waporyzatory do suszu do stosowania doustnego, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej
oraz bezpośredniej wkładów z ekstraktu z czarnej herbaty, do użytku
w wyspecjalizowanych urządzeniach do jego podgrzewania.
(111) 343421
(220) 2020 12 05
(210) 521776
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732)	GAJ-OLSZEWSKA JUSTYNA, Przedbórz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLTEX
(510), (511) 22 materiały do wyściełania i wypychania, nieprzetworzone włókna tekstylne i ich zamienniki, plandeki, markizy, namioty
i niedopasowane pokrycia, żagle, hamaki, liny, pasy do podnoszenia
z materiałów tekstylnych, paski do zabezpieczania pakunków, 23
przędza i nici, 24 materiały tekstylne do filtrowania, tkaniny, materiały do filtrowania z tekstylnych materiałów, materiały do filtrowania
[tkaniny], wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny do filtrowania, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia
i ozdobne artykuły tekstylne, igły i szpilki entomologiczne, ozdoby
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki
[nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], 27 materiały
do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu,
pokrycia ścian i sufitów, 40 obróbka tekstyliów, skóry i futer.
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(111) 343422
(220) 2020 12 08
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) KACZANOWSKA ADRIANA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ADRIANA KACZANOWSKA AK LASH & BROW
(540)

(210) 521892

(591) złoty, różowy
(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie stylizacji brwi i rzęs, nauczanie i szkolenia, 44 doradztwo dotyczące urody, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi
koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi kształtowania brwi, usługi nitkowania brwi, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie
rzęs, usługi podkręcania rzęs, usługi przedłużania rzęs, usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie
pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi
w zakresie zabiegów upiększających, zabiegi kosmetyczne.
(111) 343423
(220) 2020 12 10
(210) 522058
(151) 2021 06 07
(441) 2021 02 15
(732) KUC ANDRZEJ, KUC MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE KARMEL SPÓŁKA CYWILNA,
Panki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karmel
(540)

(591) czerwony, ciemnoczerwony, szary, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, guma do żucia, sezamki, 37 usługi budowlane.
(111) 343424
(220) 2020 12 15
(210) 522251
(151) 2021 06 04
(441) 2021 02 15
(732) FUJITSU LIMITED, Kawasaki-shi (JP)
(540) (znak słowny)
(540)	GLOVIA Smart PROFOURS
(510), (511) 9 komputery, serwery komputerowe, sprzęt komputerowy do przechowywania danych, sprzęt komputerowy i urządzenia
peryferyjne, ładowalne i nieładowalne oprogramowanie komputerowe do zarządzania przedsiębiorstwami, mianowicie zarządzania
sprzedażą, zarządzania danymi sprzedażowymi, zarządzanie zaopatrzeniem, zarządzanie danymi dotyczącymi zaopatrzenia, zarządzanie dostawami i zamówieniami, zarządzanie danymi dostaw i zamówień, zarządzanie produkcją i zarządzanie danymi produkcji, 42
programowanie komputerów, wypożyczanie komputerów, hosting
serwerów, wynajmowanie serwerów WWW, oprogramowanie jako
usługa (SaaS) w związku z zarządzaniem w działalności gospodarczej,
mianowicie zarządzaniem sprzedażą, zarządzaniem danymi sprzedaży, zarządzaniem zaopatrzeniem, zarządzaniem danymi dotyczącymi
zaopatrzenia, zarządzaniem dostawami i zamówieniami, zarządzaniem danymi dostawy i zamówień, zarządzaniem produkcją i danymi
dotyczącymi produkcji, umożliwianie tymczasowego użytkowania

27

oprogramowania opartego na chmurze nie do pobrania do zarządzania biznesem, mianowicie zarządzania sprzedażą, zarządzania
danymi sprzedaży, zarządzania zaopatrzeniem, zarządzania danymi
dotyczącymi zaopatrzenia, zarządzania dostawami i zamówieniami, zarządzania danymi dostaw i zamówień, zarządzanie produkcją i zarządzanie danymi produkcji, doradztwo i badania w zakresie
technologii informatycznych w dziedzinie informatyki, analityki, zarządzania danymi, strategii cyfrowej, komputerów, bezpieczeństwa
komputerów i sieci, architektury przedsiębiorstwa w celu dostosowania procesów i strategii biznesowych do odpowiednich rozwiązań technologicznych, aplikacji, oprogramowania komputerowego
i strategii systemów komputerowych, przetwarzania w chmurze,
systemów komputerowych i projektowania systemów komputerowych, usługi konsultingowe w dziedzinie projektowania, wyboru,
wdrażania i użytkowania sprzętu komputerowego i systemów oprogramowania na rzecz osób trzecich, usługi konsultingowe w dziedzinie przetwarzania w chmurze, udostępnianie wirtualnych systemów
komputerowych i wirtualnych środowisk komputerowych poprzez
przetwarzanie w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przechowywania danych w chmurze, usługi komputerowe, mianowicie usługi dostawcy
hostingu w chmurze, usługi komputerowe, mianowicie elektroniczne
przechowywanie i odzyskiwanie danych, usługi pomocy technicznej,
mianowicie rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania
problemów ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem komputerowym, usługi projektowania systemów komputerowych dla
osób trzecich, analiza systemów komputerowych, instalacja, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów dla osób trzecich, usługi konsultingowe w dziedzinie
przetwarzania w chmurze obliczeniowej, udostępnianie wirtualnych
systemów komputerowych i wirtualnych środowisk komputerowych
poprzez przetwarzanie w chmurze obliczeniowej.

(111) 343425
(220) 2020 12 18
(210) 522366
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732)	ŁUKACZ DARIUSZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DARKAS,
Kolonowskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGICZNA TACA
(510), (511) 20 figury drewniane, wyroby artystyczne wykonane
z tworzyw sztucznych, modele zwierząt [ozdoby] z tworzyw sztucznych, figurki miniaturowe [z tworzyw sztucznych], figurki wykonane
z tworzyw sztucznych, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw
sztucznych, modele [ozdoby] wykonane z tworzyw sztucznych, 21
ozdobne tace z metalu, tace do podawania potraw, tace do użytku
domowego, 28 zabawki, zabawki dla dzieci, artykuły do zabawy dla
dzieci, modele [zabawki], wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zestawy
do zabawy, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zestawy
figurek do zabawy, zabawki w kształcie zwierząt, figurki do zabawy,
dekoracje do zabawy do użytku z figurkami akcji, miniaturki do gry,
ciastolina, pojazdy [zabawki], samochody do zabawy, modele samochodów w zmniejszonej skali [przedmioty do zabawy], puzzle, układanki [puzzle], zabawki drewniane.
(111) 343426
(220) 2020 12 19
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) FUNDACJA W GŁĄB, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pogłębiarka
(540)

(591) biały, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01

(210) 522409

28
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(510), (511) 45 usługi osobiste i społeczne, usługi religijne, doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, doradztwo duszpasterskie, ewangelizacyjne usługi duszpasterskie, mentorstwo
[duchowe], organizowanie zgromadzeń religijnych, poradnictwo
duchowe, poradnictwo duszpasterskie, świadczenie usług modlitewnych, udostępnianie informacji o religii, usługi ewangelizacyjne,
doradztwo w zakresie relacji osobistych.

kominy, 41 usługi sportowe, trenera sportowego, organizowanie
zawodów sportowych i obozów sportowych, kursy sportowe, zawody fitness, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej],
usługi trenerskie, kursy samoobrony, kursy strzeleckie, kursy sztuk
walki, szkolenia z rozwoju osobistego, coaching, szkolenia: z psychologii przywództwa, sposobów radzenia sobie ze stresem, budowania
pewności siebie, szkolenia w zakresie wystąpień publicznych.

(111) 343427
(220) 2020 12 22
(210) 522509
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) The Coca-Cola Company, Atlanta (US)
(540) (znak słowny)
(540)	ŁYK POZYTYWNYCH WRAŻEŃ
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje o smaku owocowym,
napoje gazowane o smaku owocowym, napoje owocowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, bezalkoholowe
napoje musujące z soku owocowego, bezalkoholowe napoje na bazie
wody, woda gazowana, butelkowana woda pitna, woda butelkowana,
wody gazowane, destylowana woda pitna, woda pitna, woda pitna
z witaminami, smakowa woda butelkowana, wody smakowe, napoje
niealkoholowe, mianowicie, napoje gazowane, woda sodowa, bezalkoholowe napoje na bazie wody wzbogacone witaminami, minerałami i składnikami odżywczymi, wzbogacona woda smakowa.

(111) 343430
(220) 2021 01 07
(210) 522951
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Racula (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MARBA
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, antyperspiranty i środki przeciwpotne, zestawy kosmetyków, aromaty, również olejki aromatyczne, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, balsamy inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, esencje eteryczne, kosmetyki upiększające także zestawy, lakiery do włosów, lotony do celów kosmetycznych,
maseczki kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydła, mydełka, mydła dezodoryzujące, do golenia, migdałowe,
przeciwpotowe także do stóp, mydła w płynie, odświeżacze do ust
w aerozolu, odświeżacze oddechu także paski, olejki do celów kosmetycznych i perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki esencjonalne,
ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, perfumy, płyny do pielęgnacji włosów, potpourri, środki do czyszczenia, preparaty do czyszczenia, preparaty do golenia, preparaty do kręcenia włosów, preparaty
do makijażu i demakijażu, preparaty do mycia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, preparaty do prania, środki
do prania, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, płyny do kąpieli, olejki do kąpieli,
żele do kąpieli, balsamy do kąpieli, produkty perfumeryjne, produkty toaletowe, preparaty toaletowe, środki sanitarne będące środkami
toaletowymi, puder do makijażu, saszetki zapachowe do bielizny, sole
do kąpieli do celów innych niż lecznicze, szampony, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, środki zapachowe do odświeżania
powietrza, woda kolońska, toaletowa i zapachowa, detergenty, inne
niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, 5
preparaty i artykuły higieniczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, detergenty odkażające, środki sanitarne stosowane w higienie osobistej inne niż toaletowe, antyseptyki, antybakteryjne środki
do mycia rąk, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła odkażające, mydła dezynfekujące, lecznicze, paski siarkowe
do dezynfekcji, preparaty do sterylizacji, środki bakteriobójcze, środki
do oczyszczania powietrza, preparaty do dezynfekcji powietrza, preparaty do dezynfekcji rąk, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], środki
dezynfekujące do użytku domowego, środki dezynfekujące, którymi
nasączane są chusteczki, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, intymne preparaty nawilżające, kąpiele lecznicze, odświeżacze do ubrań i tkanin, preparaty
odświeżające do powietrza, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty farmaceutyczne przeciwłupieżowe, preparaty i papier przeciw
molom, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli do celów
leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki przeciw poceniu się
stóp, 16 opakowania z tworzyw sztucznych, 30 kawa herbata, kakao
i namiastki tych towarów, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, wyroby z kawy, wyroby z herbaty, wyroby
z kakao, żywność na bazie kawy, żywność na bazie herbaty, żywność
na bazie kakao, cukier, słodycze, 35 reklama, oferowanie w mediach
produktów dla detalicznego handlu (reklama i promocja), dystrybucja
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], kolportaż próbek, marketing, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,

(111) 343428
(220) 2020 12 29
(210) 522708
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732)	ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GLASSPROF
(510), (511) 19 szyby okienne, szyby stosowane w budownictwie,
niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, materiały do ochrony przeciwpożarowej (niemetalowe) do użytku w budownictwie, szkło
okienne, szkło warstwowe, szkło bezodpryskowe, szkło budowlane,
wzmocnione szkło budowlane, szkło budowlane, niemetalowe, szkło
bezpieczne do budownictwa, szkło okienne dla budownictwa, szkło
izolacyjne do budownictwa, szkło do celów budowlanych, płaskie
szkło do budynków, czyste szkło do celów budowlanych, szkło odbijające ciepło do budownictwa, szkło wzmocnione do celów budowlanych, szkło izolacyjne do celów budowlanych, modyfikowane szkło
okienne [do budownictwa], szkło płaskie [okienne] dla budownictwa,
szkło chroniące przed ciepłem do budownictwa, szkło bezpieczne
do użytku w budownictwie, szkło barwione do użytku w budownictwie, szkło hartowane do użytku w budownictwie, szkło w formie arkusza do drzwi, szkło w formie arkusza do okien, szkło termoizolacyjne
do użytku w budownictwie, szkło okienne do użytku w budownictwie,
podwójnie szklone hermetycznie uszczelnione elementy, niemetalowe, podwójnie szklone panele ze szkłem izolacyjnym, niemetalowe,
szkło izolacyjne, podwójnie szklone elementy, niemetalowe, podwójnie szklone panele, niemetalowe, szkło pławione [szkło płaskie typu
float] do celów budowlanych, szkło płaskie zbrojone do użytku w budownictwie, szkło opóźniające palenie się do użytku w budownictwie.
(111) 343429
(220) 2020 12 31
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) FIODOROW MARCIN, Sobolewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SPARTA FIT KLUB SPORTOWY
(540)

(210) 522815

(531) 03.04.13, 26.01.04, 01.01.05, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież sportowa: koszulki, bluzy, dresy, spodnie,
kurtki, nakrycia głowy, chusty, rękawice, spodenki krótkie, szlafroki,
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promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż, sprzedaż detaliczna,
sprzedaż hurtowa, sprzedaż online, sprzedaż dla osób trzecich towarów: kosmetyki, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, antyperspiranty i środki przeciwpotne, zestawy kosmetyków,
aromaty, również olejki aromatyczne, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, balsamy inne niż do celów medycznych, dezodoranty
dla ludzi i zwierząt, esencje eteryczne, kosmetyki upiększające także
zestawy, lakiery do włosów, lotony do celów kosmetycznych, maseczki
kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydła,
mydełka, mydła dezodoryzujące, do golenia, migdałowe, przeciwpotowe także do stóp, mydła w płynie, odświeżacze do ust w aerozolu,
odświeżacze oddechu także paski, olejki do celów kosmetycznych
i perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki esencjonalne, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, perfumy, płyny do pielęgnacji
włosów, potpourri, środki do czyszczenia, preparaty do czyszczenia,
preparaty do golenia, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do makijażu i demakijażu, preparaty do mycia, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej nie do celów leczniczych, preparaty do prania, środki do prania,
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, preparaty
kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, płyny do kąpieli, olejki do kąpieli, żele do kąpieli, balsamy do kąpieli, produkty perfumeryjne, produkty toaletowe,
preparaty toaletowe, środki sanitarne będące środkami toaletowymi,
puder do makijażu, saszetki zapachowe do bielizny, sole do kąpieli
do celów innych niż lecznicze, szampony, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, środki zapachowe do odświeżania powietrza,
woda kolońska, toaletowa i zapachowa, detergenty, inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, sprzedaż, sprzedaż
detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż online, sprzedaż dla osób trzecich towarów: preparaty i artykuły higieniczne, środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, detergenty odkażające, środki sanitarne stosowane w higienie osobistej inne niż toaletowe, antyseptyki,
antybakteryjne środki do mycia rąk, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła odkażające, mydła dezynfekujące, lecznicze, paski siarkowe do dezynfekcji, preparaty do sterylizacji,
środki bakteriobójcze, środki do oczyszczania powietrza, preparaty
do dezynfekcji powietrza, preparaty do dezynfekcji rąk, płyny dezynfekujące | inne niż mydło], środki dezynfekujące do użytku domowego, środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, ściereczki
do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, intymne preparaty nawilżające, kąpiele lecznicze, odświeżacze do ubrań i tkanin, preparaty odświeżające do powietrza, preparaty
do niszczenia szkodników, preparaty farmaceutyczne przeciwłupieżowe, preparaty i papier przeciw molom, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych,
sole wód mineralnych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych,
środki przeciw poceniu się stóp, sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż online, sprzedaż dla osób trzecich towarów:
opakowania z tworzyw sztucznych, sprzedaż, sprzedaż detaliczna,
sprzedaż hurtowa, sprzedaż online, sprzedaż dla osób trzecich towarów: kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, napoje na bazie
kawy, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, wyroby z kawy,
wyroby z herbaty, wyroby z kakao, żywność na bazie kawy, żywność
na bazie herbaty, żywność na bazie kakao, cukier, słodycze.

(111) 343431
(220) 2021 01 08
(210) 522990
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732)	NADRYST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HEART GYM & WELLNESS
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 41 usługi siłowni, fitness kluby, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi trenerskie, udostępnianie informacji dotyczących sprawności fizycznej, treningu fizycznego, ćwiczeń fizycznych
[fitness] w tym za pomocą portalu on-line, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, treningu fizycznego,
ćwiczeń fizycznych [fitness] w tym za pomocą portalu on-line, udostępnianie sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie pływalni,
44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi kosmetyczne, usługi w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, usługi
spa, usługi saun, aromaterapia, usługi w zakresie opieki zdrowotnej
dla ludzi, fizjoterapia, konsultacje w dziedzinie żywienia, planowanie
i nadzorowanie diety, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi
poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu.

(111) 343432
(220) 2021 01 11
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 15
(732)	GIEMZA FILIP, Olesno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUBBLE WASH
(540)

(210) 522993

(591) zielony, biały
(531) 05.03.13, 26.01.01, 27.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 płyny do prania, 37 pranie bielizny, pranie artykułów
odzieżowych, pranie, pranie dzianiny, pranie materiałów kaszmirowych, pranie materiałów tekstylnych, pranie tkanin, pranie towarów
tekstylnych, pranie ubrań.
(111) 343433
(220) 2021 01 08
(210) 523004
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732)	Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H, Graz (AT)
(540) (znak słowny)
(540)	Abiral
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne,
preparaty sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
przystosowane do użytku medycznego, leki dla ludzi.
(111) 343434
(220) 2021 01 15
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732)	Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polprazol
(540)

(210) 523204

(591) niebieski, biały, czerwony, pomarańczowy, szary, żółty
(531) 02.09.25, 19.13.21, 26.01.05, 26.11.99, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 343435
(220) 2021 01 17
(210) 523227
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) WACŁAWSKI DANIEL GRAPHICAR, Katowice (PL)
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(540) (znak słowny)
(540)	Graphicar
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, 16 nadruki, druki w formie
obrazów druki.
(111) 343436
(220) 2021 01 19
(151) 2021 06 17
(441) 2021 02 22
(732) INTERMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskowola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPLUS
(540)

(210) 523283

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Gwintowane pręty metalowe, Pręty metalowe do lutowania i spawania, Materiały spawalnicze
i lutownicze, Zamki i klucze, z metalu, 7 Spawarki łukowe, Narzędzia
ręczne obsługiwane mechanicznie, Narzędzia tnące z napędem elektrycznym, Gwintowniki maszynowe, Dysze do cięcia płomieniowego,
Elektrody rdzeniowe spawalnicze [elektryczne], Elektryczne palniki
spawalnicze, Tarcze ścierne o napędzie elektrycznym, Tarcze do polerowania [części do maszyn], Tarcze ścierne do szlifierek sterowanych elektrycznie, Spawarki gazowe, Spawarki elektryczne, Szczotki
druciane do maszyn, Ultradźwiękowe głowice spawalnicze, Wiertarki [narzędzia elektryczne], 8 Tarcze szlifierskie [toczaki], Narzędzia
ręczne, Narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, Narzędzia skrawające [ręcznie obsługiwane], Narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne],
Gwintowniki [narzędzia ręczne], Bijaki [narzędzia], Dłuta [narzędzia
ręczne], Frezy [narzędzia], Klucze [narzędzia], Wiertła [narzędzia],
Szpadle [narzędzia], Łopaty [narzędzia], Przebijaki [narzędzia], Przecinaki [narzędzia ręczne], Strugi [narzędzia ręczne], Ostrza [narzędzia
ręczne], Świdry [narzędzia ręczne], Śrubokręty, Ubijaki do gruntu [narzędzia], Przyrządy tnące [narzędzia ręczne], Młotki, młotki miękkie
i młoty, Kombinerki, Brzeszczoty do pił ręcznych, Tarcze do polerowania [narzędzia obsługiwane ręcznie], Tarcze szlifierskie do noży
i ostrzy, Tarcze szlifierskie do użytku wraz z narzędziami ręcznymi,
Szczotki druciane [narzędzia ręczne], Tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], 9 Przyrządy pomiarowe, Przyrządy pomiarowe czujnikowe, Cyfrowe przyrządy pomiarowe do pulpitów sterowniczych,
Poziomice [przyrządy do ustalania linii poziomej], Poziomice stolarskie, Suwmiarki, Miarki [przyrządy miernicze], Mierniki elektroniczne,
Mierniki, Mierniki prądu, Mierniki mikrometrowe, Transformatory
spawalnicze, Kaski zabezpieczające, Odzież ochronna chroniąca
przed wypadkami lub urazami, Obuwie ochronne, Ochronne obuwie
robocze, Okulary spawalnicze, Okulary ochronne do ochrony oczu,
Przyłbice spawalnicze, Rękawice ogniotrwałe, Rękawice do ochrony
przed wypadkami.
(111) 343437
(220) 2021 01 19
(210) 523319
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) FORYŚ RAFAŁ, Skrzynno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA ROLNIK HANDLUJE ZDROWE
PRODUKTY
(540)

(591) zielony, ciemnozielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.15
(510), (511) 31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne.

(111) 343438
(220) 2021 01 19
(210) 523359
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 15
(732) MARUSA PRZEMYSŁAW, Prandocin-Iły (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SMEB STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH EKSPERTÓW
BUDOWLANYCH
(540)

(591) ciemnoniebieski, niebieski
(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo inżynieryjne jako usługi budowlane, Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, Usługi doradztwa
w zakresie budowy budynków, Doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], Budownictwo, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa fundamentów, Budowa infrastruktury, Budowa ścian, Budowanie domów, Usługi budowlane, Konsultacje
budowlane, Budownictwo lądowe, Informacja budowlana, Nadzór
budowlany, Usługi zarządzania budową, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne
związane z publicznymi robotami budowlanymi, Budowa domów,
41 Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Edukacja, Edukacja dorosłych, Dostarczanie informacji
dotyczących edukacji, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, Edukacja
[nauczanie], Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Edukacyjne usługi doradcze, Informacja o edukacji, Nauczanie,
Nauczanie technik ratowania życia, Nauczanie w zakresie zdrowia,
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja konferencji
edukacyjnych, Szkolenia personelu, Szkolenia edukacyjne, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenie i instruktaż, Organizowanie programów szkoleniowych, Prowadzenie seminariów
szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Szkolenie
w zakresie higieny, Usługi szkoleniowe dla przemysłu, Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Warsztaty w celach szkoleniowych, Szkolenia
techniczne w zakresie bezpieczeństwa, Kursy szkoleniowe z zakresu
zdrowia, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, Organizowanie
festiwali w celach szkoleniowych, Organizowanie wystaw w celach
szkoleniowych, Przygotowanie zawodowe związane z bezpieczeństwem domu, Szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej
ochrony bezpieczeństwa, Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia
i bezpieczeństwa, Przygotowanie zawodowe z zakresu bezpieczeństwa osobistego, Szkolenia z zakresu instalacji sanitarnych, Szkolenia
w dziedzinie techniki budowlanej, Szkolenia w zakresie likwidacji
szkód budowlanych.
(111) 343439
(220) 2021 01 19
(210) 523360
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 15
(732) MARUSA PRZEMYSŁAW, Prandocin-Iły (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SMEB
(510), (511) 37 Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo inżynieryjne jako usługi budowlane, Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, Usługi doradztwa
w zakresie budowy budynków, Doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], Budownictwo, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa fundamentów, Budowa infrastruktury, Budowa ścian, Budowanie domów, Usługi budowlane, Konsultacje
budowlane, Budownictwo lądowe, Informacja budowlana, Nadzór
budowlany, Usługi zarządzania budową, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne
związane z publicznymi robotami budowlanymi, Budowa domów,
41 Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Edukacja, Edukacja dorosłych, Dostarczanie informacji
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dotyczących edukacji, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, Edukacja
[nauczanie], Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Edukacyjne usługi doradcze, Informacja o edukacji, Nauczanie,
Nauczanie technik ratowania życia, Nauczanie w zakresie zdrowia,
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja konferencji
edukacyjnych, Szkolenia personelu, Szkolenia edukacyjne, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenie i instruktaż, Organizowanie programów szkoleniowych, Prowadzenie seminariów
szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Szkolenie
w zakresie higieny, Usługi szkoleniowe dla przemysłu, Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Warsztaty w celach szkoleniowych, Szkolenia
techniczne w zakresie bezpieczeństwa, Kursy szkoleniowe z zakresu
zdrowia, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, Organizowanie
festiwali w celach szkoleniowych, Organizowanie wystaw w celach
szkoleniowych, Przygotowanie zawodowe związane z bezpieczeństwem domu, Szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej
ochrony bezpieczeństwa, Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia
i bezpieczeństwa, Przygotowanie zawodowe z zakresu bezpieczeństwa osobistego, Szkolenia z zakresu instalacji sanitarnych, Szkolenia
w dziedzinie techniki budowlanej, Szkolenia w zakresie likwidacji
szkód budowlanych.

(111) 343440
(220) 2021 01 25
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732)	GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ac agrocover
(540)

(210) 523560

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01, 26.02.18
(510), (511) 24 Materiały tekstylne nietkane, Materiały tekstylne tkane, Włókniny, Materiały włókiennicze, Okładziny do mebli z surowców włókienniczych, Tkaniny.
(111) 343441
(220) 2021 01 25
(210) 523576
(151) 2021 06 21
(441) 2021 02 22
(732) COOL BEANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cool Beans
(510), (511) 29 Nabiał i substytuty nabiału, Gotowe posiłki, żywność
preparowana i przekąski słone, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych.
(111) 343442
(220) 2021 01 25
(210) 523624
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) Zentiva, k.s., Dolní Měcholupy (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) ZENOFOR
(510), (511) 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne do stosowania dla ludzi, Suplementy diety i suplementy odżywcze.
(111) 343443
(220) 2021 01 27
(210) 523693
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732)	SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Superbet-Śląsk jest super!
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, Administrowanie
[organizacja] usługami w zakresie gier, Rozrywka, Rozrywka on-line,
Rozrywka interaktywna online, Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Rozrywka w formie telewizyjnych programów infor-
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macyjnych, Rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, Udostępnianie rozrywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka
podczas przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świadczona
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Organizowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów
na wyścigi konne], Usługi organizowania zakładów, Zakłady konne,
Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi w zakresie zakładów
sportowych, Usługi w zakresie zakładów sportowych online, Hazard,
Usługi hazardowe on-line, Udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami
hazardowymi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier
hazardowych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi kasyn
online, Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Organizacja imprez
sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.

(111) 343444
(220) 2021 01 27
(210) 523694
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732)	SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Superbet-wygrywanie jest super!
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, Administrowanie
[organizacja] usługami w zakresie gier, Rozrywka, Rozrywka on-line,
Rozrywka interaktywna online, Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, Udostępnianie rozrywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka
podczas przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świadczona
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Organizowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów
na wyścigi konne], Usługi organizowania zakładów, Zakłady konne,
Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi w zakresie zakładów
sportowych, Usługi w zakresie zakładów sportowych online, Hazard,
Usługi hazardowe on-line, Udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami
hazardowymi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier
hazardowych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi kasyn
online, Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Organizacja imprez
sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.
(111) 343445
(220) 2021 01 27
(210) 523695
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732)	SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Superbet-Katowice są super!
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, Administrowanie
[organizacja] usługami w zakresie gier, Rozrywka, Rozrywka on-line,
Rozrywka interaktywna online, Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, Udostępnianie rozrywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka
podczas przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świadczona
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Organizowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów
na wyścigi konne], Usługi organizowania zakładów, Zakłady konne,
Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi w zakresie zakładów
sportowych, Usługi w zakresie zakładów sportowych online, Hazard,
Usługi hazardowe on-line, Udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami
hazardowymi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier
hazardowych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi kasyn
online, Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Organizacja imprez
sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.
(111) 343446
(151) 2021 06 18

(220) 2021 01 27
(441) 2021 03 01

(210) 523699
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(732) DYLYVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DYLYVER
(510), (511) 39 Transport podróżnych taksówką.
(111) 343447
(220) 2021 01 26
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 01
(732) MACIEJEWSKA ADRIANNA, Giedajty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINOU MINOU
(540)

(210) 523738

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Plakaty, broszury, fotografie, gazety, karton, karty
pocztowe, katalogi, pudełka kartonowe lub papierowe, 18 Torebki
damskie, portfele, 25 Buty na wysokim obcasie, obuwie damskie, sukienki, damskie kurtki, 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Kampanie marketingowe,
Marketing internetowy, Negocjowanie kontraktów reklamowych,
Produkcja materiałów reklamowych, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
i imprez marketingowych i reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprzedaży, Tworzenie tekstów reklamowych,
Usługi agencji modelek i modeli, Usługi agencji reklamowych, Usługi
informacyjne dotyczące reklamy, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi w zakresie oceny
marki, Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi zarządzania
społecznością online, Wynajem materiałów reklamowych, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Udzielanie porad dla
konsumentów o produktach, Udzielanie informacji dotyczących
sprzedaży handlowej, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach
usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Usługi
prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, w szczególności usługi sprzedaży wysyłkowej (także on-line) towarów.
(111) 343448
(220) 2021 02 01
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) PIETRAS ANDRZEJ, Kalinówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEATA i BAJM
(540)

(210) 523887

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.09,
26.11.11
(510), (511) 9 Nagrane płyty CD, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty
DVD z nagraniami muzycznymi, Nagrane płyty VCD, Płyty kompaktowe audio, Płyty winylowe, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy wideo, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia do nagrywania audio,
Urządzenia do nagrywania obrazów, Urządzenia do nagrywania
filmów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, Urządzenia

do nagrywania dźwięku i obrazów, Magnetyczne nośniki danych,
Nagrane dyski laserowe zawierające muzykę, Kasety wideo, Nośniki do rejestracji dźwięku, Pliki muzyczne do pobierania, 35 Reklama,
Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
Administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej,
Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi przypominania
o spotkaniach [prace biurowe], Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Impresariat w działalności artystycznej, Usługi agencji wyszukiwania talentów [impresariat w działalności artystycznej], Reklama
i marketing, Projektowanie materiałów reklamowych, Usługi public
relations, Reklama radiowa, 41 Edukacja sportowa, Administrowanie
[organizacja] działalnością kulturalną, Organizowanie seminariów
związanych z działalnością kulturalną, Informacja o imprezach rozrywkowych, Usługi nagrywania i produkcji audio, Publikowanie książek, Nagrywanie taśm wideo, Nagrywanie muzyki, Fotoreportaże,
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi w zakresie produkcji muzycznej, Usługi studia nagrań.

(111) 343449
(220) 2021 02 01
(210) 523893
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) PRIMARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIMARIS
(540)

(591) różowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.15, 26.11.02,
26.11.06, 26.11.09
(510), (511) 42 Projektowanie systemów informatycznych, Usługi
doradztwa informatycznego, Konwersja kodów informatycznych dla
osób trzecich, Integracja oprogramowania komputerowego, Integracja systemów i sieci komputerowych, Usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, Projektowanie
systemów informatycznych dotyczących zarządzania, Zarządzanie
projektami w zakresie technologii informacyjnych, Udostępnianie
programów bezpieczeństwa komputerowego w zakresie zarządzania ryzykiem, Zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do zarządzania bazami danych, Inżynieria oprogramowania, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Utrzymanie
oprogramowania komputerowego, Testowanie oprogramowania
komputerowego, Powielanie oprogramowania komputerowego,
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Wynajem sprzętu
i oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, Badania
w zakresie oprogramowania komputerowego, Projektowanie pakietów oprogramowania na zamówienie, Programowanie oprogramowania do platform internetowych, Projektowanie, opracowywanie
i programowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie,
konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie architektury oprogramowania
komputerowego, Usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania
komputerowego, Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, Usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, Rozwiązywanie problemów
z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie pomocy technicznej
i konserwacji oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, Chmura obliczeniowa, Hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji
i informacji, Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania biznesowego nie do pobrania, Doradztwo technologiczne, Doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, Konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu.

Nr 29/2021
(111) 343450
(220) 2021 02 02
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732) BODO PAWEŁ, Gąsawy Rządowe-Niwy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKOKOMINKI
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 523971

(591) zielony, czerwony, pomarańczowy, biały
(531) 01.15.05, 07.01.24, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 11 Domowe kominki gazowe, Dopasowane pokrowce
do kominków przenośnych, Dysze regulujące [części kominków],
Gazowe kotły kominkowe do domowych instalacji ciepłej wody, Gazowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu, Klosze
do lamp [kominki], Klosze do lamp [kominki] wykonane ze szkła, Kominki, Kominki elektryczne, Misy na zanieczyszczenia [części kominków lub pieców], Kominki metalowe odlewane, Okapy pochłaniające
parę do kominków, Osłony kominkowe, Produkty ceramiczne imitujące działanie paliw, będące częściami i akcesoriami do kominków,
Przenośne kominki elektryczne, Ruszty kominkowe do użytku domowego, Ruszty kominkowe frontowe do użytku domowego, Ruszty
kominkowe na paliwo stałe, Ruszty kominkowe z metalu do użytku
domowego, Symulatory kominków na polana [domowe], Symulatory
kominków na węgiel [domowe], Wkłady do kominków w postaci palników na paliwo stałe, Wkłady kominkowe, Wyciągi kominkowe, Wykładziny do otworów kominków, Wymienniki ciepła do kominków.
(111) 343451
(220) 2021 02 02
(210) 523981
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732)	SUJKA MICHAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRWAWY MARIO
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje odalkoholizowane,
Soki, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne.
(111) 343452
(220) 2021 02 02
(210) 523985
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732)	SUJKA MICHAŁ BRAND EXPERT, Górki Wielkie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JANUSZ POMIDORSKI
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Soki,
Wody, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje
zawierające soki warzywne.
(111) 343453
(220) 2021 02 03
(210) 524026
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) MURAWSKA KINGA PIKABU, Wysokie Mazowieckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bababu
(540)

(591) różowy, szary, biały
(531) 03.05.01, 03.05.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez
Internet następujących towarów: kosmetyki dla dzieci, odżywka
do włosów dla dzieci, kremy dla dzieci [lecznicze], pieluszki dla dzieci
[papierowe], preparaty dietetyczne dla dzieci, profilowane pieluchy
celulozowe dla dzieci, jednorazowe pieluchy celulozowe dla dzieci, żywność dla dzieci i niemowląt, pieluchy jednorazowe, otulacze
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do pieluch, okulary przeciwsłoneczne, butelki do karmienia dzieci,
pojemniki na butelki do karmienia, smoczki, artykuły do karmienia
i smoczki, gryzaki na ząbkowanie, lampki nocne, termofory, wózki
dziecięce, książki dla dzieci, książki z zadaniami dla dzieci, tabliczki
do pisania dla dzieci, książki, śliniaki papierowe, plecaki, parasole
dla dzieci, siedzenia dla dzieci, meble dla dzieci, chodziki dla dzieci, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dla małych dzieci, siedziska samochodowe dla dzieci, łóżka turystyczne dla dzieci, łóżka składane dla
dzieci, bramki zabezpieczające dla dzieci, łóżeczka koszyki dla dzieci,
maty dla dzieci do spania, przenośne siedzenia kąpielowe dla dzieci
do wanien, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne
niż pościel, przewijaki, torby-nosidełka niemowlęce, leżaczki dziecięce typu bujaki, poduszki, nocniki dla dzieci, przenośne nocniki dla
dzieci, wanienki dla niemowląt, słomki do picia, ręczniki dla dzieci,
pościel, kocyki dziecięce, myjki do twarzy, prześcieradła, obuwie dla
dzieci, koszulki dla dzieci, odzież dla małych dzieci, pajacyki dla dzieci [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, letnie ubranka dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla dzieci, odzież wierzchnia dla dzieci, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, śliniaki niepapierowe,
chusty [odzież], czapki [nakrycia głowy], zabawki dla dzieci, huśtawki
dla dzieci, siedzenia do huśtawek dla dzieci, wielofunkcyjne stoliki
dla dzieci [zabawkowe], konstrukcje z drabinkami dla dzieci [sprzęt
do zabawy], baseny do zabawy.

(111) 343454
(220) 2021 02 01
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klucze-Osada (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 PIĄTKA DLA NATURY
(540)

(210) 524031

(591) biały, ciemnoniebieski, niebieski, zielony
(531) 01.05.01, 05.03.11, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Książki, Książki edukacyjne, Albumy, Czasopisma, Czasopisma fachowe
w szczególności w zakresie ochrony środowiska, ekologii, Biuletyny informacyjne, Plakaty reklamowe, Afisze, Banery wystawowe
wykonane z papieru, kartonu i tektury, Plakaty z papieru i kartonu,
Druki handlowe, Podręczniki instruktażowe, Publikacje edukacyjne,
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 41 Usługi w zakresie edukacji, szkoleń i instruktażu, Usługi w zakresie rozrywki, Edukacja
i szkolenia techniczne za zakresu natury, ekologii i ochrony środowiska, Kształcenie ustawiczne, Kształcenie praktyczne, pokazy, Kursy
szkoleniowe, Szkolenia online, Prowadzenie warsztatów, Prowadzenie seminariów dotyczących ekologii i ochrony środowiska, Publikowanie dokumentów w zakresie szkolenia, nauki, Organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, Organizacja imprez i konkursów
sportowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Usługi
w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna, Usługi edukacyjne związane z zanieczyszczeniem
środowiska, 42 Badania i pomiary środowiska, Badania i pomiary
zanieczyszczenia środowiska, Monitoring środowiska naturalnego,
Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Konsultacje w zakresie
środowiska naturalnego, Usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia środowiska, Usługi doradcze w związane z badaniami środowiska
naturalnego, Analiza powietrza, Konsultacje w zakresie ochrony środowiska, Usługi w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego,
Monitorowanie urządzeń mających wpływ na środowisko.
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(111) 343455
(220) 2021 02 03
(210) 524038
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) PASZKOWSKI ANDRZEJ SMARTBANDY.PL,
Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SmartB
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami
piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi informacyjne dla konsumentów.
(111) 343456
(220) 2021 02 03
(210) 524041
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732)	ŁYP-CHMIELEWSKA AGNIESZKA KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT AGNIESZKA ŁYP-CHMIELEWSKA,
Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PSI PARAGRAF
(510), (511) 9 Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania, Podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Biuletyny elektroniczne
do pobrania, E-booki, Publikacje elektroniczne, Nagrania wideo,
Podcasty, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 41 Nauczanie i szkolenia, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
(nie do pobrania), Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów
szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość świadczone online,
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Organizacja webinariów, 45
Usługi prawne, Usługi adwokackie, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Doradztwo prawne, Porady prawne
i zastępstwo procesowe.
(111) 343457
(220) 2021 02 03
(210) 524043
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) KUMAR VIPAN RANGOLI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDIA VEDA
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty do celów kosmetycznych, Antyperspiranty
jako przybory toaletowe, Antypoślizgowe płyny do podłóg, Antypoślizgowy wosk do podłóg, Aromaty jako olejki eteryczne, Balsamy
do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych,
Barwniki do celów kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne, Bazy
do perfum kwiatowych, Błyszczyki do ust, Chemiczne produkty
do ożywiania kolorów do użytku domowego stosowane w praniu,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, Detergenty, inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Drewno zapachowe, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Ekstrakty kwiatowe jako perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, Esencje eteryczne, Etui na szminkę,
Farby do włosów, Henna jako barwnik kosmetyczny, Kadzidełka, Kadzidełka na patyczkach, Kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, Kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci,

Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji
skóry, Kosmetyki do rzęs, Krem do butów, Kremy do polerowania, Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Krochmal do nadawania połysku praniu, Krochmal do prania, Lakier do włosów, Lakiery
do paznokci, Maski kosmetyczne, Mieszaniny zapachowe potpourri,
Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, Mydła
do ożywiania koloru tkanin, Mydło dezodoryzujące, Mydło do golenia,
Naklejane ozdoby do paznokci, Neutralizatory do trwałej ondulacji,
Odżywki do włosów, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do perfum i zapachów, Olejki eteryczne, Olejki toaletowe, Ołówki do brwi,
Pałeczki zapachowe, Papier do polerowania, Paski odświeżające oddech, Paski wybielające zęby, Pasta do butów, Pasty do skór, Płukanki
do oczu, nie do celów medycznych, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Płyny po goleniu, Pomadki do ust, Pomady do celów kosmetycznych, 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 jako przybory toaletowe, 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 jako perfumy, 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 jako kosmetyki, Preparaty do udrażniania rur,
Preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa
domowego, Preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, Preparaty
do wywabiania plam, 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 jako odbarwiacze do celów domowych,
Preparaty wygładzające jako krochmal, Produkty do odświeżania oddechu w sprayu, Produkty perfumeryjne, Przeciwpotowe mydła, Puder do twarzy, Pumeks, Roztwory do szorowania, Rzęsy sztuczne, Saszetki zapachowe do bielizny, Sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, Sole wybielające, Suche szampony, Szampony, 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 jako pasty, Środki do namaczania prania, Środki do polerowania podłóg i mebli, Środki do usuwania wosku z podłóg
jako preparaty do szorowania, Środki odświeżające powietrze jako
zapachowe, Środki ścierne i polerskie, Środki ułatwiające suszenie
do zmywarek naczyń, Środki wybielające stosowane w pralnictwie,
Środki wygładzające i nadające praniu połysk, Środki zmiękczające
do tkanin, Świece do masażu do celów kosmetycznych, Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Tusze do rzęs, Waciki do celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Wazelina kosmetyczna, Woda kolońska, 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 jako odbarwiacze do celów kosmetycznych, Wybielacze stosowane w pralnictwie, Zestawy kosmetyków, Zmywacze
do paznokci, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Żele
do wybielania zębów, 21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego z miedzi, Akwaria pokojowe, Balie, Balony szklane
[pojemniki], Brytfanny, Buteleczki, Butelki, Butelki chłodnicze, Butelki
na napoje dla podróżnych, Cedzaki do użytku domowego, Chochle
do podawania, Chochle do serwowania wina, Cukiernice, Czajniczki
do herbaty, Czajniki nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, Deski
do krojenia do kuchni, Deski do prania [tary], Deski do prasowania, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Dozowniki do ręczników papierowych, Dozowniki mydła, Dozowniki papieru toaletowego, Druciaki
metalowe, Dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Dysze do węży zraszających, Dzbanki, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne,
Dziadki do orzechów, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Dziobki do nalewania, Elektryczne i nieelektryczne korkociągi, Elementy napinające do odzieży, Elementy podtrzymujące ruszt,

Nr 29/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Etui na grzebienie, Etykietki do dekanterów, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Filiżanki, Filtry do kawy nieelektryczne,
Fiolki szklane [pojemniki], Foremki do wycinania ciasteczek, Formy
do ciast i ciastek, Formy i foremki [przybory kuchenne], Formy, foremki [przybory kuchenne], Frytownice nieelektryczne, Garnki, Garnki
do gotowania kuskusu, nieelektryczne, Garnki kuchenne, Gasidła
do świec, Gąbki czyszczące, Gąbki do makijażu, Gąbki do użytku domowego, Gąbki ścierne do szorowania skóry, Gąbki toaletowe, Gąsiory, Gąsiory szklane, Gofrownice do ciast nieelektryczne, Grzebienie,
Grzebienie dla zwierząt, Grzebienie elektryczne, Grzebienie o rzadko
rozstawionych zębach, Gumowe zbieraki [ręczne] do czyszczenia
okien, Haczyki do zapinania guzików, Ircha do czyszczenia, Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku domowego, Karafki
[na alkohol], Kieliszki do jajek, Klamerki do wieszania ubrań na sznurze, Klatki dla ptaków, Klatki dla zwierząt domowych, Klosze do przykrywania masła, Klosze do przykrywania sera, Komplety do likierów,
Konewki, Końcówki do szczoteczek elektrycznych, Koryta, Koryta
do picia, Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Kostki lodu wielokrotnego użytku, Kosze do użytku domowego, Kosze na chleb
do użytku domowego, Kosze na papier, Kosze na śmieci, Kotły, Koziołki pod noże na stół, Kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne,
Kryształ [wyroby szklane], Kubki, Kubki z papieru lub z tworzyw
sztucznych, Kubły, Kufle, Kufle na piwo, Kuwety dla zwierząt domowych, Lejki, Foremki do lodu, Łapki do garnków, Łapki na insekty, Łopatki do ciast, Łopatki do użytku domowego, Łopatki do użytku kuchennego, Łyżki do butów, Łyżki do lodów, Łyżki do mieszania
[przybory kuchenne], Łyżki do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], Majolika, Maselniczki, Materiały do polerowania [ściereczki], Materiały do wyrobu szczotek i pędzli, Maty do pieczenia, Maty na stół,
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Menażki, Metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, Miednice [naczynia], Mieszadełka do koktajli, Miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], Miotełki do kurzu, Miotełki do usuwania kurzu
z mebli, Miotły, Miseczki, Miski dla zwierząt domowych, automatyczne, Miski na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, Młynki do użytku domowego, ręczne, Mopy, Mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych,
Moździerze do użytku kuchennego, Mydelniczki, Naczynia ceramiczne, Naczynia do mieszania koktajli [shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szklane do napojów, Nadmuchiwane wanny dla niemowląt,
Narzędzia do czyszczenia, ręczne, Nici dentystyczne, Nici z włókna
szklanego nie do celów włókienniczych, Nieelektryczne maszynki
do robienia makaronu, do użytku domowego, Nieelektryczne młynki
kuchenne, Nieelektryczne przybory do pastowania butów, Nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego
w budownictwie), Nocniki, Obrączki dla drobiu, Obrączki dla ptaków,
Obrotowe suszarki do bielizny, Oddzielacze do jajek, nieelektryczne,
do użytku domowego, Odkurzacze nieelektryczne, Odpady bawełniane do czyszczenia, Okładki, uchwyty na karty menu, Osłony na doniczki nie z papieru, Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), Elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania owadów,
Ozdobne kule szklane, Ozdoby z porcelany, Packi na muchy, Pakuły
czyszczące, Pałeczki [sprzęt kuchenny], Parowary nieelektryczne, Patelnie, Patelnie do przyrządzania jaj w koszulkach, Patery, Pędzle
do golenia, Pędzle kosmetyczne, Pędzle kuchenne, Pieprzniczki, Piknikowe (koszyki-) z naczyniami, Pipety [do degustacji win], Pipety kuchenne, Płytki zapobiegające kipieniu mleka, Pochłaniacze dymu
do użytku domowego, Podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne,
Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Podkładki
pod garnki, Podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów
tekstylnych, Podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], Podstawki na torebki herbaty, Podstawki pod żelazka do prasowania, Pojazdy (szkło na szyby-) [półfabrykaty], Pojemniki do użytku
domowego lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki
na chleb, Pojemniki na kleje, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Pojemniki na wykałaczki, Pojemniki na żywność dla zwierząt domowych,
Pojemniki termoizolacyjne, Pokrowce na deski do prasowania, Pokrywki do garnków, Pokrywy na akwaria, Polerujące materiały do nabłyszczania, z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, Popiersia
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Porcelana, Półmiski
[tace], Półmiski do jarzyn, Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Prasy
do krawatów, Prasy do spodni, Prasy do tortilli, nieelektryczne [przybory kuchenne], Prawidła do butów, Przenośne pojemniki chłodzące,
nieelektryczne, Przepychaczki do czyszczenia odpływu, Przesiewacze
popiołu do użytku domowego, Przesiewacze, sita [przybory gospo-
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darstwa domowego], Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory kosmetyczne, Przybory kuchenne, Przybory kuchenne
nieelektryczne, Przybory toaletowe, Przykrycia na czajniczek, Przykrywki do dań, Przyrządy do demakijażu, Przyrządy do krojenia ciasta,
Przyrządy do polerowania przy użyciu wosku, nieelektryczne, Przyrządy do ściągania butów, Pudełka na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka szklane, Puderniczki [puste], Pułapki na myszy, Puszki do pudru, Ręczne młynki do kawy, Rękawice do mycia
samochodów, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Rękawice do polerowania, Rękawice do użytku domowego, Rękawice kuchenne, Rękawice ogrodnicze, Rękawiczki ścierne do peelingu skóry, Rogi do picia,
Rondle, Rondle ceramiczne, Rozpylacze do perfum, Rozpylacze środków odstraszających komary podłączane do gniazdka, Rozpylacze
zapachowe, Roztopiona krzemionka [produkt półprzetworzony] inna
niż dla budownictwa, Ruszty [kuchenne], Salaterki, Separatory do jajek, Separatory piankowe do palców stóp do użytku podczas pedicure, Serwetniki, Serwisy [zastawy stołowe], Serwisy do herbaty, Serwisy
do kawy [zastawa stołowa], Siatki do gotowania, inne niż do mikrofalówek, Silikonowe pokrywki do żywności wielokrotnego użytku, Sitka
do herbaty, Sitka do konewek, Sitka do zaparzania herbaty, Skarbonki,
Skarbonki-świnki, Skóra do polerowania, Słoiki na ciastka, Słomki
do picia, Solniczki, Spodeczki, Spryskiwacze, Stalowa wełna do czyszczenia, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Stojaki
do przenośnych wanienek dla niemowląt, Stojaki na pędzle do golenia, Stroiki na świece, Suszarki do bielizny, Syfony na wodę gazowaną,
Szczecina świńska do produkcji szczotek, Szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do paznokci, Szczoteczki
do rzęs, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki do zębów elektryczne,
Szczotki, Szczotki dla koni, Szczotki do butów, Szczotki do czyszczenia
pojemników, Szczotki do dywanów, Szczotki do misek klozetowych,
Szczotki do mycia naczyń, Szczotki do rozsmarowywania smoły,
Szczotki do szklanych kloszy do lamp, Szczotki do szorowania, Szczotki do wosku do nart, Szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn,
Szczypce do cukru, Szczypce do lodu, Szczypce do sałaty, Szklane naczynia do picia, Szmatki do czyszczenia, Szpatułki kosmetyczne, Szpilki kuchenne metalowe, Sztuczne jajka podkładowe, Szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, Szybkowary nieelektryczne,
Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Szyldy z porcelany lub
ze szkła, Ściereczki do kurzu, Ścierki do mycia naczyń, Ścierki do mycia
podłóg, Świeczniki, Świeczniki [oprawy], Tace do użytku domowego,
Tace obrotowe, Tace papierowe, do użytku domowego, Talerze, Talerze do dyfuzji olejków zapachowych, Talerze jednorazowego użytku,
Talerze papierowe, Tarki do celów kuchennych, Termoizolacyjne pojemniki na żywność, Termosy, Termosy bufetowe na napoje, nieelektryczne, Termosy do napojów, Terraria domowe [uprawa roślin], Terraria wewnętrzne [wiwaria], Tłuczki do użytku kuchennego, Torby
izotermiczne, Torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, Trzepaczki
do dywanów, nie będące maszynami, Trzepaczki nieelektryczne,
Trzonki mioteł, Tubki do obierania czosnku, Tylki i rękawy cukiernicze
do dekorowania ciast, Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego,
Uchwyty na gąbki, Urządzenia dezodoryzujące do użytku osobistego,
Urządzenia do rozciągania rękawiczek, Urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, Urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania, do celów domowych, Urządzenia rozpylające do aerozoli,
nie do celów medycznych, Wałki do ciasta domowe, Wanienki dla niemowląt przenośne, Wanienki dla ptaków, Wazony, Wazy do zup, Wełniane odpady do czyszczenia, Wiaderka do kostek lodu, Wiadra
na pieluchy, Wiadra płócienne, Wiadra z wyciskarkami do mopów,
Wieszaki na ręczniki [pręty i koła], Wkłady chłodzące do schładzania
żywności i napojów, Włosie do produkcji szczotek, Włosie końskie
do produkcji szczotek, Włókno szklane, inne niż do izolacji lub użytku
włókienniczego, Wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, Wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, Wyciskarki
do pasty do zębów, Wykałaczki, Wylewki do wina, Wyroby ceramiczne
dla gospodarstwa domowego, Wyroby garncarskie, Wyroby szklane
malowane, Wyżymaczki do mopów, Zakraplacze bez zawartości,
do celów kosmetycznych, Zakraplacze do celów domowych, Zamknięcia pokrywek do garnków, Zastawa stołowa, Zastawa stołowa,
inna niż noże, widelce i łyżki, Zestawy do przypraw, Zgrzebła, Zmywaki ścierne do celów kuchennych, Zraszacze, Zraszacze do podlewania
kwiatów i roślin, Żłoby dla zwierząt, 29 Ajvar jako pasta z papryki, bakłażanów i czosnku, Alginiany do celów kulinarnych, Aloes spożywczy,
Anchois, nieżywe, Bekon, Białka jajek, Białko do celów kulinarnych,
Bita śmietana, Cebula konserwowana, Chipsy owocowe, Chipsy ziem-
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niaczane, Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Czosnek (konserwowy-), Daktyle, Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dżem imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg do celów spożywczych, Ekstrakty mięsne, Enzymy mlekowe
do celów spożywczych, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety rybne,
Flaki, Frankfurterki, Galaretki, Galaretki owocowe, Galarety mięsne,
Galbi jako danie z grillowanego mięsa, Groszek konserwowy, Grzyby
konserwowane, Guacamole jako pasta z awokado, Homary, nieżywe,
Hot dogi w cieście kukurydzianym, Hummus jako pasta z ciecierzycy,
Ikra rybia przetworzona, Jadalne gniazda ptaków, Jadalne owady, nieżywe, Jagody, konserwowane, Jaja, Jaja ślimacze jadalne, Jaja w proszku, Jogurt, Kapusta kwaszona, Karczochy konserwowe, Kaszanka, Kawior, Kefir jako napój mleczny, Kiełbaski do hotdogów, Kiełbaski
w cieście, Kiszone warzywa jako kimchi, Klej rybi spożywczy, Koktajle
jajeczne bezalkoholowe, Koktajle mleczne, Kompot żurawinowy,
Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, Konserwowane warzywa, Konserwy rybne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Krążki z cebuli, Krem na bazie
masła, Krewetki [nieżywe], Krewetki różowe [nieżywe], Krokiety, Kukurydza cukrowa, przetworzona, Kumys jako napój mleczny, Kwaśna
śmietana, Langusty, nieżywe, Lecytyna do celów kulinarnych, Liofilizowane mięso, Liofilizowane warzywa, Łosoś, nieżywy, Łój spożywczy,
Małże (mięczaki) nieżywe, Małże [nieżywe], Margaryna, Marmolada,
Masło, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe jako olej
kokosowy, Miąższ owoców, Mięso i wędliny, Mięso konserwowane,
Mięso liofilizowane, Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko, Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe
do celów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do celów
kulinarnych, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów
kulinarnych, Mleko sfermentowane, Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mleko w proszku, Mleko z orzeszków ziemnych, Mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, Mrożone owoce, Napoje mleczne z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje
na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka orzechowego,
Nasiona słonecznika przetworzone, Nasiona, przetworzone, Nieżywe
małże, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], Olej kostny,
jadalny, Olej kukurydziany spożywczy, Olej palmowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej sojowy spożywczy, Olej z oliwek jadalny, Olej z orzecha palmowego
do żywności, Olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje
spożywcze, Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowane, Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy preparowane, Orzechy ziemne przetworzone, Osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe,
Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane
w alkoholu, Owoce lukrowane, Owoce w puszkach, Pasta z bakłażana,
Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty
do kromek zawierające tłuszcz, Pasty na bazie orzechów, Pasztet z wątróbki, Pektyna do celów kulinarnych, Pierożki na bazie ziemniaków,
Pikle, Placki ziemniaczane, Płatki ziemniaczane, Poczwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi, Podpuszczka, Potrawy z ryb do spożycia
przez ludzi, Produkty serowarskie, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie owoców, Przetwory do zup jarzynowych, Pyłki kwiatowe jako żywność,
Raki, nieżywe, Rodzynki, Ryby, Ryby solone, Sałatki owocowe, Sałatki
warzywne, Sardynki, nieżywe, Serwatka, Skorupiaki, nieżywe, Skórki
owocowe, Smalec, Smażone placuszki twarogowe, Soczewica konserwowana, Soja konserwowana spożywcza, Sok cytrynowy do celów
kulinarnych, Sok pomidorowy do gotowania, Soki roślinne do gotowania, Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej kukurydziany, Spożywczy olej sezamowy, Strzykwy nieżywe, Substytuty mleka, Surowce
do produkcji tłuszczy jadalnych, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szynka, Śledzie, nieżywe, Śmietana jako produkty mleczarskie, Śmietana
na bazie warzyw, Tahini jako pasta z ziarna sezamowego, Tłuszcze jadalne, Tofu, Trufle konserwowane, Tuńczyk, nieżywy, Warzywa gotowane, Warzywa liofilizowane, Warzywa suszone, Warzywa w puszkach, Wątroba, Wieprzowina, Wiórki kokosowe, Wodorosty
konserwowe, Wywar, bulion, Yakitori, Yuba jako skórka z tofu, Zsiadłe
mleko, Zupy, Żelatyna, Żółtka jajek, Żywność przygotowywana z ryb,
30 Anyż gwiaździsty, Preparaty aromatyczne do żywności, Aromaty
do ciast, inne niż olejki eteryczne, Aromaty kawowe, Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Batony zbożowe, Bibimbap jako ryż z warzywami i wołowiną, Preparaty usztywniające do bitej śmietany, Budyń ryżowy, Bułeczki słodkie, Bułka tarta, Bułki, Chałwa,
Cheeseburgery, Chipsy jako produkty zbożowe, Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Ciasto jako masa do pieczenia, Ciasto na słodkie wypieki,

Ciasto na wypieki, Ciasto w proszku, Cukier, Cukier palmowy, Cukierki
miętowe, Curry jako przyprawa, Cykoria jako substytut kawy, Cynamon jako przyprawa, Czekolada, Czekolada pitna, Czosnek mielony
jako przyprawa, Dekoracje cukiernicze do ciast, Dodatki glutenowe
do celów kulinarnych, Dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki
eteryczne, Drożdże, Enzymy do ciast, Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, Gałka muszkatołowa, 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,
Herbata, Herbata mrożona, Herbatniki petit-beurre, Imbir jako przyprawa, Jęczmień łuskany, Jogurt mrożony jako lody spożywcze, Kakao, Kanapki, Kanapki z parówką jako hot dog, 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 jako popcorn, Kurkuma, Kuskus jako kasza, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron,
Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, Lody, Lód
naturalny lub sztuczny, Lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą,
Lód w blokach, Lukier do ciast, Lukrecja jako cukiernictwo, Majonez,
Makarony, Marcepan, Marynaty, Mąka, Mąka gorczycowa, Mąka gryczana do celów spożywczych, Mąka jęczmienna, Mąka kukurydziana,
Mąka orzechowa, Mąka pszenna, Mąka z tapioki, Mąka ziemniaczana,
Mięsne sosy, Mięso zapiekane w cieście, Mięta do wyrobów cukierniczych, Miętówki odświeżające oddech, Miód, Mleczko pszczele, Muesli, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musztarda, Naleśniki, Napary, inne niż do celów leczniczych, Napoje czekoladowe z mlekiem,
Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje
na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie rumianku, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Ocet, Orzechy w czekoladzie,
Owies łuskany, Owocowe galaretki jako słodycze, Pałeczki lukrecjowe
jako wyroby cukiernicze, Papryka jako przyprawy, Pasta migdałowa,
Pasta z soi jako przyprawy, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pastylki jako wyroby cukiernicze, Pesto jako sos, Pieprz, Piernik, Pierożki na bazie mąki, Pizza, Placki, Płatki kukurydziane, Pralinki, Preparaty do zmiękczania mięsa
do użytku domowego, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Produkty
spożywcze na bazie owsa, Produkty wiążące do kiełbas, Propolis, Proszek do pieczenia, Proszki do sporządzania lodów, Przekąski na bazie
ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Przetworzone nasiona do użytku jako
przyprawa, Przyprawy, Przyprawy korzenne, Przyprawy smakowe
(sosy, marynaty), Puddingi, Ryż, Ryż błyskawiczny, Sago, Sajgonki, Siemię lniane do celów kulinarnych jako przyprawa, Skrobia do celów
spożywczych, Słodziki naturalne, Słód do celów spożywczych, Soda
oczyszczona jako wodorowęglan sodu do pieczenia, Sorbety jako
lody, Sos jabłkowy jako przyprawa, Sos sojowy, Sos żurawinowy jako
przyprawa, Sosy jako przyprawy, Sosy do makaronów, Sosy owocowe,
Sosy pomidorowe, Sosy sałatkowe, Sól do konserwowania żywności,
Sól kuchenna, Spaghetti, Suchary, Sushi, Syrop z agawy jako słodzik
naturalny, Syropy i melasa, Szafran jako przyprawa, Środki wiążące
do lodów spożywczych, Tapioka, Wafle ryżowe, Wanilia jako aromat,
Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, Zboża, Ziarna sezamu jako przyprawy, Ziele angielskie, Zioła do celów spożywczych, Zioła konserwowane jako przyprawy, 35 Usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży następujących towarów: środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki do ciała, płyny do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów, przybory do manicure i pedicure, kadzidła, świece do oświetlania i świeczki, lampiony, przybory kuchenne
i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie, gąbki, odzież,
obuwie, torby, walizki, parasolki, paski jako odzież, biżuteria, zegarki,
ozdoby jubilerskie, obrazy, ramki obrazów, ozdobne wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej,
sepiolitu oraz imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, poduszki, dywany, maty tekstylne, narzuty, obrusy, Usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży następujących artykułów spożywczych: zdrowa żywność, suplementy diety, preparaty ziołowe, parafarmaceutyki,
mięso, ryby, drób, dziczyzna, wędliny, ryby żywe, mrożone mięso,
mrożone ryby, owoce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone,

Nr 29/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

gotowane, galaretki, konfitury, dżemy, przetwory owocowo-warzywne, przetwory mięsne, przetwory rybne, konserwy mięsne, pasztety
mięsne, grzyby konserwowe, oliwki, kompoty, sosy do sałat, zupy i buliony, dania obiadowe, kisiel, budyń, jaja, mleko, produkty mleczne,
takie jak: śmietana, kefiry, maślanki, jogurty, serki oraz sery żółte i twarogowe, oleje i tłuszcze jadalne, masło, oliwa z oliwek, żywność dla
dzieci i niemowląt, kawa, herbata, kakao, namiastki kawy, cukier, ryż,
mąka, makarony, produkty zbożowe, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, ciasto mrożone, gotowe mieszanki do pieczenia ciast, polewy, posypki czekoladowe, proszek do pieczenia, kasze spożywcze, chleb,
pieczywo, chrupki, chipsy ziemniaczane, chipsy jako produkty zbożowe, płatki kukurydziane, muesli, paluszki solone, orzechy, wyroby cukiernicze i słodycze, ciastka, czekolada, batony, bombonierki, guma
do żucia, chałwa, miód, lody, drożdże, sól, musztarda, majonez, keczup, ocet, sosy, przyprawy, produkty rolne, ogrodnicze i leśne, świeże
owoce, warzywa, świeże zioła, nasiona, karma dla zwierząt, kwiaty
cięte, kwiaty sztuczne, rośliny doniczkowe, Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży następujących towarów: piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, napoje energetyczne, proszek do wytwarzania napojów,
artykuły dla palących, tytoń, cygara, fajki, papierosy, napoje alkoholowe, wino, wódka, likiery, nalewki, miód pitny, cydr, Agencje importowo-eksportowe, Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe,
Analizy kosztów, Analizy rynkowe, Audyt, Organizowanie sprzedaży
w trybie aukcje i przetargi publiczne, Wynajem automatycznych dystrybutorów, Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, Badania rynku, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biura, 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 zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doręczanie gazet osobom trzecim, Wycena drewna na pniu, Wycena drzewa, Dystrybucja materiałów reklamowych takich jak próbki, druki, prospekty,
broszury, Edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Fakturowanie, Fotokopiowanie, Prenumerata gazet [dla osób trzecich], Zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
Punkty informacji konsumenckiej, Administrowanie hotelami, Impresariat w działalności artystycznej, Informacja o działalności gospodarczej, Kolportaż próbek, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
Komputerowe zarządzanie plikami, Księgowość, Maszynopisanie, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Usługi modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży i reklamy, Obróbka tekstów, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Outsourcing [doradztwo handlowe], Rozlepianie plakatów reklamowych, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Pomoc
przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej przemysłowej lub
handlowej, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
Pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Prognozy ekonomiczne, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi przeglądu
prasy, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Przygotowanie listy płac, Agencje public relations, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Rachunkowość, Reklama billboardowa, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, Reklamy korespondencyjne, Przygotowywanie
reklamy prasowej, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja
personelu, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi sekretarskie, Sortowanie danych w bazach komputerowych, Sporządzanie
sprawozdań rachunkowych, Statystyczne zestawienia, Usługi stenograficzne, Szacowanie kompleksów leśnych, Szacowanie wełny, Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, Usługi kreowania wizerunku
firmy, usług i towarów, Wyceny handlowe, Ekspertyzy w zakresie wydolność przedsiębiorstw, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem fotokopiarek, Wynajmowanie nośników reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
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Wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, Wywiad gospodarczy, Usługi zaopatrzenia osób trzecich, mianowicie zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw, Zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 43 Bary szybkiej obsługi, Agencje zakwaterowania, Domy turystyczne, Hotele, Hotele dla
zwierząt, Kafeterie, Bufety, Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach, Wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Stołówki, Usługi barowe, Usługi kateringowe, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń, Wypożyczanie namiotów, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego,
Żłobki dla dzieci.

(111) 343458
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(732) MEDSTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDSTORY
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
Promocja sprzedaży, Reklama, Reklama billboardowa, Reklama korespondencyjna, Reklama prasowa, Reklama za pośrednictwem Internetu, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, Udzielanie porad konsumenckich
dotyczących produktów, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi marketingowe, Sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu,
następujących towarów: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
środki farmaceutyczne, leki, produkty lecznicze, suplementy diety,
kosmetyki, środki do higieny jamy ustnej, preparaty do mycia i pielęgnowania ciała, mydła, preparaty i artykuły higieniczne, produkty
higieniczne dla kobiet, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, majtki
chłonne, pieluchomajtki, podkłady, podpaski, wkładki higieniczne,
chusteczki, śliniaki, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki sanitarne, preparaty do dezynfekcji, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji powierzchni, preparaty do dezynfekcji narzędzi,
maty dezynfekcyjne, chusteczki do dezynfekcji, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki czystości, mydła i detergenty lecznicze
i odkażające, odzież ochronna, odzież, nakrycia głowy i obuwie dla
personelu medycznego i pacjentów, odzież ochronna do celów medycznych, maseczki ochronne, maski tlenowe, odzież medyczna, rękawice ochronne, rękawice medyczne, ochraniacze na obuwie, czepki,
fartuchy, maski i przyłbice, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, igły, strzykawki, opatrunki, bandaże, kompresy, plastry,
gaza, środki opatrunkowe pierwszej pomocy, wata, waciki, aparatura
medyczna, sprzęt medyczny, akcesoria do aparatury medycznej, akcesoria do USG i EKG, ciśnieniomierze, wagi, termometry, pulsometry,
pulsoksymetry, żele do USG, EKG i Holtera, preparaty i artykuły medyczne, preparaty i materiały diagnostyczne, zaopatrzenie medyczne,
wyroby i akcesoria medyczne, cewniki, dreny, przyrządy chirurgiczne,
podkłady medyczne, sondy, worki do zbiórki moczu, diety do sondy,
pojemniki na mocz, baseny sanitarne, kaczki sanitarne, szpatułki laryngologiczne, kieliszki do podawania leków, miski, pojemniki na kał,
pojemniki na odpady, wenflony, zestawy do przetoczeń, stazy uciskowe, kraniki do zestawów do przetoczeń, wgłębniki żołądkowe, temblaki, 44 Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia,
Informacja medyczna, Konsultacje medyczne, Medyczne badania
osób, Organizowanie leczenia medycznego, Pomoc medyczna, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Świadczenie usług medycznych, Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej,
Udzielanie informacji medycznej, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych,
Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi doradcze
w zakresie leczenia chorób zwyrodnieniowych, Usługi farmaceutyczne, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla
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pacjentów, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi lecznicze, Usługi lekarskie, Usługi medycyny alternatywnej,
Usługi medyczne, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała
człowieka, Usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Usługi
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi opieki medycznej,
Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie analiz medycznych, Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi w zakresie leczenia
medycznego, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Wykonywanie badań medycznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego.
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(510), (511) 35 Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
Promocja sprzedaży, Reklama, Reklama billboardowa, Reklama korespondencyjna, Reklama prasowa, Reklama za pośrednictwem Internetu, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, Udzielanie porad konsumenckich
dotyczących produktów, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi marketingowe, Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
środki farmaceutyczne, leki, produkty lecznicze, suplementy diety,
kosmetyki, środki do higieny jamy ustnej, preparaty do mycia i pielęgnowania ciała, mydła, preparaty i artykuły higieniczne, produkty
higieniczne dla kobiet, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, majtki
chłonne, pieluchomajtki, podkłady, podpaski, wkładki higieniczne,
chusteczki, śliniaki, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki
sanitarne, preparaty do dezynfekcji, preparaty do dezynfekcji rąk,
preparaty do dezynfekcji powierzchni, preparaty do dezynfekcji
narzędzi, maty dezynfekcyjne, chusteczki do dezynfekcji, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, środki czystości, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, odzież ochronna, odzież, nakrycia głowy
i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, odzież ochronna
do celów medycznych, maseczki ochronne, maski tlenowe, odzież
medyczna, rękawice ochronne, rękawice medyczne, ochraniacze
na obuwie, czepki, fartuchy, maski i przyłbice, opatrunki medyczne,
materiały opatrunkowe i aplikatory, igły, strzykawki, opatrunki, bandaże, kompresy, plastry, gaza, środki opatrunkowe pierwszej pomocy, wata, waciki, aparatura medyczna, sprzęt medyczny, akcesoria
do aparatury medycznej, akcesoria do USG i EKG, ciśnieniomierze,
wagi, termometry, pulsometry, pulsoksymetry, żele do USG, EKG
i Holtera, preparaty i artykuły medyczne, preparaty i materiały diagnostyczne, zaopatrzenie medyczne, wyroby i akcesoria medyczne,
cewniki, dreny, przyrządy chirurgiczne, podkłady medyczne, sondy,
worki do zbiórki moczu, diety do sondy, pojemniki na mocz, baseny sanitarne, kaczki sanitarne, szpatułki laryngologiczne, kieliszki
do podawania leków, miski, pojemniki na kał, pojemniki na odpady,
wenflony, zestawy do przetoczeń, stazy uciskowe, kraniki do zestawów do przetoczeń, wgłębniki żołądkowe, temblaki, 44 Badania
medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Informacja medyczna, Konsultacje medyczne, Medyczne badania osób, Organizowanie leczenia medycznego, Pomoc medyczna, Przeprowadzanie
diagnozy chorób, Świadczenie usług medycznych, Udostępnianie
informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Udzielanie
informacji medycznej, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy],
Usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, Usługi dorad-

cze dotyczące problemów medycznych, Usługi doradcze w zakresie
leczenia chorób zwyrodnieniowych, Usługi farmaceutyczne, Usługi
indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów,
Usługi klinik medycznych, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi
lecznicze, Usługi lekarskie, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi
medyczne, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego,
Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi opieki medycznej,
Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie analiz medycznych, Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi w zakresie leczenia
medycznego, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Wykonywanie badań medycznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego.

(111) 343460
(220) 2021 02 03
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732)	GRUZA BŁAŻEJ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Progo Logistics
(540)

(210) 524057

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 39 Usługi spedycji, Spedycja ładunków, Spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, Spedycja towarów, Logistyka transportu, Transport lądowy, Transport powietrzny, Transport wodny,
Składowanie ładunków, Składowanie i dostarczanie towarów, Usługi
dostarczania ładunków, Usługi przewozu ładunków, Usługi dystrybucyjne, Usługi przeładunkowe, Organizowanie transportu ładunków.
(111) 343461
(220) 2021 02 03
(210) 524059
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732)	GACH GRAŻYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fizyka w Walizce
(510), (511) 9 Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory.
(111) 343462
(220) 2021 02 03
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) KŁĘBEK DAWID, KŁĘBEK JANUSZ DT GROUP
SPÓŁKA CYWILNA, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kiwi gifts
(540)

(210) 524060

(591) ciemnozielony, zielony, biały
(531) 05.07.22, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 Publikacja reklam, Reklamy online, Reklama banerowa, Usługi reklamowe, Agencje reklamowe, Produkcja materiałów
reklamowych i reklam, Usługi reklamy graficznej, Doradztwo dotyczące reklamy, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów
reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Dystrybucja
tekstów reklamowych, Przygotowywanie materiałów reklamowych,
Projektowanie ulotek reklamowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Przygotowywanie dokumentów reklamowych,
Przygotowywanie kampanii reklamowych, Dystrybucja materiałów
reklamowych, Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych,
Tworzenie tekstów reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy, Usługi konsultingowe dotyczą-
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ce reklamy, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Usługi
w zakresie reklamy graficznej, Przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, Przygotowywanie reklam na zamówienie dla
osób trzecich, Promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych,
Przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz
osób trzecich, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich
za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Dystrybucja
produktów do celów reklamowych, Wykonywanie materiałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych, Przygotowanie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich,
Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych.

(111) 343463
(220) 2021 02 03
(210) 524065
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732)	GREEN TREE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Nature BioFilm
(510), (511) 6 Folia aluminiowa laminowana papierem, 16 Folia, Folia
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, Papier do pakowania
żywności, Nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, Folia z tworzywa sztucznego do opakowywania.
(111) 343464
(220) 2021 02 04
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732)	STRZĘPEK GRZEGORZ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MURO-IZOL
(540)

(210) 524071

(591) biały, czarny, żółty
(531) 24.15.03, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Bentonit, Środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem
farb i olejów, Preparaty do konserwacji cementu (z wyjątkiem farb
i olejów), Mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, Mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym wodno-lądowym, Środki chemiczne dla przemysłu, Woda
destylowana, Detergenty stosowane w procesach produkcyjnych,
Środki impregnujące do betonu, Impregnaty do zewnętrznych powierzchni budynków [inne niż farby lub oleje], Krzemiany, Magnezyt,
Nadsiarczany, Nadwęglany, Plastyfikatory, Modyfikatory reologii
[substancje chemiczne] do użytku w obszarze materiałów powlekających, Preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych,
Mieszanki uodparniające na czynniki pogodowe [chemikalia] do impregnacji betonu, Surowe żywice syntetyczne, Żywice syntetyczne
i nieprzetworzone, Spoiwa (Preparaty do impregnacji wodoodpornej-), z wyjątkiem farb, Kwarc syntetyczny, Powłoki hydrofobowe
[chemiczne, inne niż farby] do kamieniarki, Spoiwa cementowe,
Spoiwa jako domieszki do zaczynu cementowego, 19 Bitumiczne
wyroby dla budownictwa, Cement, Krzemionka do użytku w budownictwie, Kreda [surowiec], Mieszanki cementowe, Zaprawy budowlane, 37 Budownictwo lądowe, Nadzór budowlany, Usługi budowlane,
Izolowanie budynków, Wynajem pomp do odwadniania, Zabezpieczanie budynków przed wilgocią podczas ich budowy, Tynkowanie.
(111) 343465
(220) 2021 02 04
(151) 2021 06 17
(441) 2021 03 01
(732) ZIOMEK TADEUSZ, Kębłowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Firma ZIOMEK POSADZKI PRZEMYSŁOWE

(210) 524088
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(540)

(591) żółty, czarny
(531) 21.01.14, 21.01.15, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 37 Nakładanie wylewki posadzkowej, Usługi w zakresie powlekania podłóg, Usługi naprawcze w zakresie pokryć podłóg, Usługi
konserwacji podłóg, Układanie pokryć podłogowych, Układanie podłóg
warstwowych, Szlifowanie podłóg, Przygotowanie powierzchni podłóg
do położenia podkładów i pokryć, Piaskowanie podłóg, Naprawa pokryć podłogowych, Budowa podłóg, Konserwacja i naprawa podłóg.
(111) 343466
(220) 2021 02 04
(210) 524130
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 01
(732) WOŹNIAK MATEUSZ, Chełm (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Katie’s
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Ozdoby z metali szlachetnych
oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje, Przyrządy do mierzenia
czasu, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Kamienie
szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Wyroby jubilerskie
wykonane ze stopów metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, 40 Pozłacanie, Galwanizacja, Galwanizowanie metali, Grawerowanie, Galwanizowanie, Grawerowanie laserowe, Powlekanie metalu, Powlekanie galwaniczne, Platerowanie.
(111) 343467
(220) 2021 02 04
(210) 524131
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 01
(732) RECORDATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RECOBUTARIN
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, Suplementy diety do celów leczniczych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
Suplementy żywnościowe, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Leki, Środki farmaceutyczne, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
(111) 343468
(220) 2021 02 04
(210) 524132
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 01
(732) RECORDATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REBUTESTIN
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, Suplementy diety do celów leczniczych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
Suplementy żywnościowe, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Leki, Środki farmaceutyczne, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
(111) 343469
(220) 2021 02 04
(210) 524133
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 01
(732) RECORDATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REBUTESTINA
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, Suplementy diety do celów leczniczych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
Suplementy żywnościowe, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Leki, Środki farmaceutyczne, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
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(111) 343470
(220) 2021 02 04
(210) 524134
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 08
(732) PRO1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMOUS PEOPLE
(540)

(531) 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Agencja castingów
teatralnych, Agencje modelek, Agencje pośrednictwa pracy, Agencje
zatrudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Analiza pracy
w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, Biura pośrednictwa pracy, Casting [rekrutacja]
wykonawców, Dobór personelu [dla osób trzecich], Dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo biznesowe dotyczące
reklamy, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, Doradztwo dotyczące
reklamy, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne
w zakresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych
sensorycznych, jakościowych i ilościowych, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów
i usług dla osób trzecich, Badanie rynku, Dokonywanie uzgodnień
w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dostarczanie biznesowych informacji
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników reklamowych
do przeszukiwania konsultowanych online, Działalność reklamowa,
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych,
Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych
do użytku w Internecie, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing
afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing
dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing handlowy
[inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing telefoniczny, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Pozyskiwanie
umów [dla osób trzecich], Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży
towarów i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie kontraktów na kupno
i sprzedaż towarów, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie

w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pozyskiwanie
umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia
usług, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, Prenumerata gazet [dla osób trzecich], Prenumeraty dzienników elektronicznych, Prenumerowanie gazet, Procedury administracyjne
związane z roszczeniami gwarancyjnymi, Procedury administracyjne
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu
lub komputera, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, Negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie kontraktów reklamowych, Negocjowanie transakcji handlowych
w zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Organizacja usług w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów na rzecz osób trzecich, Organizowanie
prezentacji osób w celach biznesowych, Outsourcing [doradztwo
biznesowe], Planowanie spotkań biznesowych, Planowanie sukcesji
w firmach, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Pomoc w zarządzaniu
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Prowadzenie przedsiębiorstw handlowych [dla osób
trzecich], Prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich,
Przygotowywanie badań dotyczących spraw z zakresu działalności
gospodarczej, Przygotowywanie opracowań projektów dotyczących
tematyki działalności gospodarczej, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Usługi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób w celach biznesowych, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi impresariów w działalności artystycznej,
Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, Usługi
inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi outsourcingu w zakresie
zarządzania relacjami z klientami, Usługi planowania dla przedsiębiorstw, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi przedstawicielstw handlowych, Usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi,
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone przez agencje teatralne, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz teatrów, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego
świadczone autorom i pisarzom, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz aktorów, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz muzyków, Usługi w zakresie
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz modeli i modelek,
Usługi zarządzania biznesowego dla piłkarzy, Usługi zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania umów o świadczenie usług na rzecz
innych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe centrami
konferencyjnymi, Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi, Zarządzanie biznesowe lokalami rozrywkowymi, Zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu osób
trzecich, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie miejsc wydarzeń sportowych [dla
osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
obiektów sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością
gospodarczą dotyczące osobistości świata sportu, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie działalnością
gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością handlową, Zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie procesami
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biznesowymi, Zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo
w tym zakresie, Zarządzanie projektami działalności gospodarczej
[dla osób trzecich], Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, Impresariat
w działalności artystycznej, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami
handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego,
Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, Usługi agencji wyszukiwania talentów
[impresariat w działalności artystycznej].

(111) 343471
(220) 2021 02 04
(210) 524136
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 01
(732) BEDNAREK BARTŁOMIEJ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) tylko hulajka
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(111) 343472
(220) 2021 02 05
(210) 524155
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 08
(732) BANYŚ MATEUSZ FIRMA HANDLOWA JEANSLY, Bęczków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jeansly
(540)
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(732) LEONIEC PIOTR SENSIVA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOCUS RF
(540)

(591) szary
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 Urządzenie elektryczne do celów kosmetycznych wykorzystujące fale radiowe.
(111) 343476
(220) 2021 01 28
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) LENTYŃSKI PIOTR GRUPA P4B, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Grupa P4B
(510), (511) 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne.

(210) 523734

(111) 343477
(220) 2021 01 28
(210) 523736
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) INSTALBUD JANOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BELLAMICA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej tradycyjnej
oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie odzieży, obuwia, nakryć
głowy, akcesoriów i dodatków modowych, torebek, plecaków, portfeli, pasków, biżuterii, chust, szali, Usługi reklamowe, Organizowanie
pokazów mody w celach handlowych i reklamowych.
(111) 343473
(220) 2021 02 04
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 08
(732)	HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TENfertil
(540)

(210) 524157

(591) niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 Suplementy diety wspomagające płodność.
(111) 343474
(220) 2021 02 04
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 08
(732)	HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TENfertil ON
(540)

(210) 524158

(591) niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 Suplementy diety wspomagające płodność.
(111) 343475
(151) 2021 06 29

(220) 2021 02 05
(441) 2021 03 08

(210) 524159

(591) czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Wyposażenie łazienek, Umywalki do łazienek, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna,
Instalacje łazienkowe, Umywalki łazienkowe, Akcesoria łazienkowe,
Armatury łazienkowe, Wanny łazienkowe, Wanny łazienkowe (Wyposażenie-), Umywalki łazienkowe na postumencie, Łazienkowe
instalacje wodno-kanalizacyjne, Dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, Instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, Rozpylacze nakładane na baterie łazienkowe, Umywalki łazienkowe
[elementy instalacji sanitarnych], Armatura łazienkowa do kontroli
wody, Instalacje łazienkowe służące do dostarczania wody, Szafki
łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła wody], Dysze
do aparatury łazienkowej, Grzejniki łazienkowe, 35 Sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami, Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą mebli, Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem łazienek, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyposażeniem łazienek.
(111) 343478
(220) 2021 01 28
(210) 523742
(151) 2021 06 21
(441) 2021 03 01
(732) INSTALBUD JANOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) INSTALBUD
(540)

(591) biały, niebieski, czerwony
(531) 26.01.01, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe, Metalowe rury do drenażu podziemnego, Kabiny kąpielowe
metalowe, Metalowe przewody, Kolanka do rur metalowe, Kominy
metalowe, Armatura metalowa do przewodów sprężonego powietrza, Ekrany paleniskowe, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Pręty metalowe do lutowania i spawania, Osłony do rur metalowe, Przewody sprężonego powietrza (Armatura do-) metalowa,
Przewody centralnego ogrzewania, metalowe, Przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnych, Przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych, Przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, metalowe, Rury i rurki
metalowe, Dachowe rynny metalowe, Drzwi (Zasuwy do-) metalowe,
Ręczne zawory metalowe, Zawory do rur drenażowych metalowe,
Zawory wodociągowe metalowe, Zbiorniki metalowe, Metalowe
złączki do rur, Przewody wodociągowe (Zawory do-) metalowe, 8
Gwintownice [narzędzia ręczne], Klucze płaskie, Przyrządy do cięcia kątowego [narzędzia ręczne], Ręczne narzędzia do obcinania,
wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, Narzędzia ręczne do cięcia płytek, Wiertła, 11 Armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz
rur wodnych i gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa
do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa
do przewodów gazowych, Bidety, Bojlery grzewcze, Bojlery gazowe,
Bojlery elektryczne, Grzejniki do centralnego ogrzewania, Elementy
grzejne, Grzałki nurnikowe, Konwektory [grzejniki], Hydranty, Kabiny
natryskowe, Ręczne zawory hydrauliczne, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Urządzenia do kąpieli, Miski klozetowe, Natryski, prysznice,
Nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, Aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, Urządzenia do oczyszczania wody
ściekowej, Instalacje do ogrzewania wodnego, Urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Palniki olejowe, Przenośne
palniki gazowe, Pisuary, Płuczki ustępowe (Zbiorniki do-), Przewody
i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub
gazowych, Rury będące częściami instalacji sanitarnych, Sanitarna
(Instalacje i aparatura-), Sedesy z czyszczącym strumieniem wody,
Umywalki łazienkowe, Elektryczne urządzenia kuchenne do gotowania, Elektryczne płyty opiekające [urządzenia kuchenne], Uszczelki
do kranów wodociągowych, Wanny łazienkowe, Wężownice będące częściami instalacji grzewczych, Wężownice będące elementami
instalacji chłodzących, Wężownice będące elementami instalacji
destylacyjnych, Wężownice chłodzące, Wężownice [części instalacji
destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], Wężownice grzejne,
Zasobniki ciepła, Zawory do rur, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Zbiorniki do płuczek ustępowych, Zlewozmywaki, Palniki, Kabiny kąpielowe,
19 Rury sztywne, niemetalowe, Rury wodociągowe niemetalowe, Kominy niemetalowe, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe,
Przewody odpowietrzające (niemetalowe), Przewody niemetalowe
do wypływu wody, Przewody z tworzyw sztucznych do odwadniania, Przewody wodne z tworzyw sztucznych na dachy, Rury drenażowe niemetalowe, Rury (Spustowe-) niemetalowe, Niemetalowe
rury spustowe, Rynny (Dachowe-) niemetalowe, Rynny niemetalowe,
Zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, 35
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi.
(111) 343479
(220) 2021 01 28
(210) 523752
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 01
(732) BISICKY EWELINA THE BAD HOMBRE, Limanowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE BAD HOMBRE

(540)

(531) 27.05.01, 03.01.04, 03.01.16
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, Perły, Metale szlachetne
i ich imitacje, 25 Odzież męska, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Odzież dziecięca.
(111) 343480
(220) 2021 01 27
(210) 523777
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 01
(732)	GRĄCIAK-MAKOWSKA ANNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLUFF
(510), (511) 25 Kurtki puchowe, Kamizelki puchowe, Ponczo przeciwdeszczowe, Spodnie przeciwdeszczowe, Obuwie przeciwdeszczowe,
Kombinezony przeciwdeszczowe, Odzież przeciwdeszczowa, Kapelusze przeciwdeszczowe, Okrycia przeciwdeszczowe, Stroje przeciwdeszczowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Kurtki przeciwdeszczowe
z kapturem, spodnie puchowe, Spodnie puchowe, kombinezony puchowe, śpiwory puchowe, Czapki puchowe, rękawice puchowe, płaszcze puchowe, czapki wełniane, szaliki wełniane, rękawice wełniane.
(111) 343481
(220) 2021 01 29
(210) 523778
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) CELIKO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KABOOM ORANŻADA
(510), (511) 32 Proszki do sporządzania napojów, Proszki do wytwarzania napojów gazowanych, Proszki do produkcji napojów bezalkoholowych.
(111) 343482
(220) 2021 01 29
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) CELIKO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KABOOM
(540)

(210) 523781

(591) zielony, żółty, czarny, biały
(531) 02.09.04, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 32 Proszki do sporządzania napojów, Proszki do wytwarzania
napojów gazowanych, Proszki do produkcji napojów bezalkoholowych.
(111) 343483
(220) 2021 01 29
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 01
(732)	GOŹLIŃSKI MARCIN GOMAR, Chrościce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIDS WORLD
(540)

(210) 523785

(591) niebieski, czerwony, różowy, zielony, pomarańczowy, żółty,
brązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 Jogurty smakowe, Jogurty pitne, Jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, Jogurty o smaku owocowym, Gęsta, tłusta śmietana (crème fraîche), Dipy na bazie produktów mlecznych, Dipy serowe,
Desery wykonane z produktów mlecznych, Desery na bazie sztucznego mleka, Desery mleczne, Desery jogurtowe, Bita śmietana, Biały
miękki ser twarogowy, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do stosowania jako napój, Mleko kokosowe [napój], Mleko kokosowe w proszku, Koktajle mleczne, Mleczne produkty, Mleko z orzeszków ziemnych, Mleko kozie w proszku, Mleko odtłuszczone, Mleko organiczne,
Mleko sojowe w proszku, Mleko w proszku do celów spożywczych,
Mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów,
Napoje na bazie mleka o smaku czekolady, Napoje na bazie mleka
orzechowego, Napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, Napoje mleczne zawierające owoce, Napoje mleczne z przewagą mleka, Napoje mleczne z kakao, Napoje mleczne o smaku kakaowym,
Napoje mleczne aromatyzowane, Napoje z produktów mlecznych,
Paluszki serowe, Produkty serowarskie, Płatki z brzoskwini, Płatki
z kiwi, Płatki jabłkowe, 30 Zbożowe (płatki-), Płatki zbożowe, Płatki
zbożowe gotowe do spożycia, Płatki śniadaniowe, Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki
śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe zawierające
mieszankę owoców i błonnika, Płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, Płatki śniadaniowe na ciepło, Płatki śniadaniowe o smaku miodu,
Płatki jęczmienne, Płatki owsiane i pszeniczne, Batony czekoladowe,
Batoniki z nadzieniem czekoladowym, Batoniki na bazie czekolady
będące zamiennikami posiłków, Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, Batoniki z polewą czekoladową, Batoniki nugatowe
w polewie czekoladowej, Batony zbożowe i energetyczne, Produkty
zbożowe w postaci batonów, Chrupki kukurydziane, Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrupki
serowe w kształcie kulek [przekąski], Chrupki ryżowe w kształcie
kulek (arare), Chrupki zbożowe, Chrupki ryżowe, Chrupki serowe, 35
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami mlecznymi.

(111) 343484
(220) 2021 01 29
(210) 523786
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 01
(732) BUŁACH MIROSŁAW PHU MIREX, Międzyrzecz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFORMANCE
(540)

(591) czerwony, niebieski, biały, czarny
(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 27 Dywaniki podłogowe do samochodów, Dywany, Dywaniki i maty samochodowe, Dywany [tekstylne], Dywany, chodniki i maty.
(111) 343485
(220) 2021 01 29
(210) 523794
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 01
(732) POLSKA KORPORACJA RECYKLINGU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska Korporacja Recyklingu
(540)

(591) zielony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.13, 05.03.15, 15.07.01
(510), (511) 1 Nieprzetworzone tworzywa sztuczne, Tworzywa
sztuczne w postaci dyspersji, Tworzywa sztuczne w postaci płynów, Tworzywa sztuczne w postaci mas, Tworzywa sztuczne w postaci granulek, Tworzywa sztuczne w postaci pastylek, Tworzywa
sztuczne w postaci pianek, Tworzywa sztuczne w postaci płatków,
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Tworzywa sztuczne w postaci emulsji, Tworzywa sztuczne w formie
żelu, Nieprzetworzone tworzywa sztuczne do użytku przemysłowego, Tworzywa sztuczne w postaci surowej, Wszystkie wymienione
produkty otrzymane w wyniku recyklingu, 6 Metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane], Metale nieszlachetne surowe lub
półprzetworzone, Żelazo granulowane, 17 Tworzywa sztuczne półprzetworzone, Tworzywa sztuczne z odzysku, Kompozyty z tworzyw
sztucznych po recyklingu, Materiały z tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu, do użytku w produkcji, 39 Zbiór odpadów, Usuwanie odpadów, Składowanie odpadów, Transport odpadów, Gromadzenie odpadów, Usługi transportu niebezpiecznych odpadów,
Składowanie niebezpiecznych materiałów, 40 Recykling zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Przetwarzanie odpadów
w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Recykling złomu, Obróbka [recykling] niebezpiecznych produktów, Recykling odpadów i śmieci, Sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], Recykling papieru, Recykling
chemikaliów, Recykling tworzyw sztucznych, Obróbka i recykling
opakowań, Usuwanie przemysłowych odpadów toksycznych, Obróbka niebezpiecznych materiałów, 42 Badania biotechnologiczne,
Badania i analizy naukowe, Badania naukowe i przemysłowe, Badania
z zakresu analizowania odpadów.

(111) 343486
(220) 2021 01 29
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) JASZCZAK RAFAŁ KRZYSZTOF, Chyliczki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Comfort RESIDENCE
(540)

(210) 523796

(591) ciemnoróżowy, fioletowy, ciemnofioletowy, ciemnoniebieski,
granatowy, czarny
(531) 26.01.06, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych,
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, 37 Budowanie nieruchomości,
Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych.
(111) 343487
(220) 2021 01 29
(210) 523797
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) KRISHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zaczernie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRISHOME
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 05.01.01, 05.01.04, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Zarządzanie mieszkaniami, Usługi reklamowe
dotyczące nieruchomości, 36 Agencje nieruchomości, Usługi agencji

44

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 29/2021

pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Administrowanie nieruchomościami, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Wycena nieruchomości,
Wynajem nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami,
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości,
Usługi kredytowania nieruchomości, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], 37 Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa domów na zamówienie, Usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych.

(111) 343488
(220) 2021 01 29
(210) 523801
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) WÓJCIK MATEUSZ, Sępólno Krajeńskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mateusz Piotr Wójcik Budowa Marzeń
(510), (511) 42 Projektowanie domów, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, Projektowanie stron domowych
i stron internetowych, Usługi w zakresie projektowania domów, Pomiary geodezyjne, Pomiary geofizyczne, Ekspertyzy geologiczne,
Badania geologiczne, Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Badania geologiczne działek budowlanych, Oceny i badania geologiczne,
Projektowanie pomiarów geologicznych, Usługi badań geofizycznych, Analiza próbek geologicznych, Badania geologiczne, Eksploracja geologiczna, Usługi w zakresie badań geofizycznych, Usługi
w zakresie miernictwa geodezyjnego, Usługi w zakresie pomiarów
geofizycznych w odwiertach, Usługi doradcze w zakresie planowania geograficznego, Doradztwo projektowe, Planowanie projektu,
Projektowanie budynków, Usługi doradcze w zakresie projektowania, Projektowanie systemów oprogramowania graficznego, Usługi
projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów
budowlanych, Usługi opracowywania projektów technicznych, Poszukiwania geologiczne [ekspertyzy, pomiary], Pomiary lub badania
geologiczne, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie
pomiarów geofizycznych, Opracowywanie projektów technicznych,
Usługi projektowania map, Projektowanie budowlane, Projektowanie urbanistyczne, Usługi w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi
w zakresie projektowania budynków, Usługi doradcze związane
z projektowaniem budynków, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej.
(111) 343489
(220) 2021 01 29
(210) 523808
(151) 2021 06 21
(441) 2021 03 01
(732) INSTALBUD JANOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BELLAMICA Z MIŁOŚCI DO ŁAZIENEK
(540)

(591) biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Wyposażenie łazienek, Umywalki do łazienek, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna,
Instalacje łazienkowe, Umywalki łazienkowe, Akcesoria łazienkowe,
Armatury łazienkowe, Wanny łazienkowe, Wanny łazienkowe (Wyposażenie-), Umywalki łazienkowe na postumencie, Łazienkowe
instalacje wodno-kanalizacyjne, Dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, Instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, Rozpylacze nakładane na baterie łazienkowe, Umywalki łazienkowe
[elementy instalacji sanitarnych], Armatura łazienkowa do kontroli

wody, Instalacje łazienkowe służące do dostarczania wody, Szafki
łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła wody], Dysze
do aparatury łazienkowej, Grzejniki łazienkowe, 35 Sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami, Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą mebli, Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem łazienek, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyposażeniem łazienek.

(111) 343490
(220) 2021 01 29
(210) 523810
(151) 2021 06 21
(441) 2021 03 01
(732) INSTALBUD JANOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Amadeo
(540)

(591) czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Wyposażenie łazienek, Umywalki do łazienek, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna,
Instalacje łazienkowe, Umywalki łazienkowe, Akcesoria łazienkowe,
Armatury łazienkowe, Wanny łazienkowe, Wanny łazienkowe (Wyposażenie-), Umywalki łazienkowe na postumencie, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Dozowniki środków dezynfekujących
do łazienek, Instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, Rozpylacze
nakładane na baterie łazienkowe, Umywalki łazienkowe [elementy
instalacji sanitarnych], Armatura łazienkowa do kontroli wody, Instalacje łazienkowe służące do dostarczania wody, Szafki łazienkowe
z umywalkami [podłączonymi do źródła wody], Dysze do aparatury
łazienkowej, Grzejniki łazienkowe, Baterie kranowe, Baterie prysznicowe, Baterie do umywalek, Baterie do wanien, Jednouchwytowe
baterie umywalkowe, 19 Płytki ceramiczne, Ceramiczne płytki podłogowe, Glazurowane ceramiczne płytki podłogowe, Ceramiczne
płytki ścienne, Ścienne płytki ceramiczne, Płytki ceramiczne na podłogi, Glazurowane ceramiczne płytki ścienne, Ceramiczne płytki
na ściany zewnętrzne, Ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne,
Płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, Ceramiczne płytki podłogowe do budynków, Ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne,
Płytki ceramiczne do podłóg i okładzin, Płytki ceramiczne do podłóg
i wykładziny.
(111) 343491
(220) 2021 01 29
(210) 523811
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732)	SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZMAX
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Mineralne suplementy
diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety zawierające
drożdże, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety
zawierające białko, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające
lecytynę, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety
i preparaty dietetyczne, Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku
dietetycznego, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Lecznicze napoje
mineralne, Dietetyczne dodatki do żywności, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycz-
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nych, Tabletki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Tabletki wspomagające odchudzanie, Preparaty medyczne do odchudzania, Preparaty
pobudzające apetyt, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Dodatki odżywcze.

(111) 343492
(220) 2021 01 29
(210) 523813
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732)	SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ADAPTO MAX
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Mineralne suplementy
diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety zawierające
drożdże, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety
zawierające białko, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające
lecytynę, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety
i preparaty dietetyczne, Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku
dietetycznego, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Lecznicze napoje
mineralne, Dietetyczne dodatki do żywności, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Tabletki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Tabletki wspomagające odchudzanie, Preparaty medyczne do odchudzania, Preparaty
pobudzające apetyt, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Dodatki odżywcze.
(111) 343493
(220) 2021 01 29
(210) 523815
(151) 2021 06 21
(441) 2021 03 01
(732) INSTALBUD JANOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTALBUD ... i dalej nie szukaj!
(540)

(591) biały, niebieski, czerwony
(531) 26.01.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13, 26.05.06
(510), (511) 6 Przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe, Metalowe rury do drenażu podziemnego, Kabiny kąpielowe
metalowe, Metalowe przewody, Kolanka do rur metalowe, Kominy
metalowe, Armatura metalowa do przewodów sprężonego powietrza, Armatura metalowa do przewodów do sprężonego powietrza,
Ekrany paleniskowe, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe,
Pręty metalowe do lutowania i spawania, Osłony do rur metalowe,
Przewody sprężonego powietrza (Armatura do-) metalowa, Przewody centralnego ogrzewania, metalowe, Przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnych, Przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych, Przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, metalowe, Rury i rurki
metalowe, Dachowe rynny metalowe, Drzwi (Zasuwy do-) metalowe,
Ręczne zawory metalowe, Zawory do rur drenażowych metalowe,
Zawory wodociągowe metalowe, Zbiorniki metalowe, Metalowe
złączki do rur, Przewody wodociągowe (Zawory do-) metalowe, 8
Gwintownice [narzędzia ręczne], Klucze płaskie, Przyrządy do cięcia kątowego [narzędzia ręczne], Ręczne narzędzia do obcinania,
wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, Narzędzia ręczne do cięcia płytek, Wiertła, 11 Armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz
rur wodnych i gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa
do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa
do przewodów gazowych, Bidety, Bojlery grzewcze, Bojlery gazowe,
Bojlery elektryczne, Grzejniki do centralnego ogrzewania, Elementy
grzejne, Grzałki nurnikowe, Konwektory [grzejniki], Hydranty, Kabiny
natryskowe, Ręczne zawory hydrauliczne, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Urządzenia do kąpieli, Miski klozetowe, Natryski, prysznice,
Nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, Aparatura i ma-
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szyny do oczyszczania powietrza, Urządzenia do oczyszczania wody
ściekowej, Instalacje do ogrzewania wodnego, Urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Palniki olejowe, Przenośne
palniki gazowe, Pisuary, Płuczki ustępowe (Zbiorniki do-), Przewody
i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub
gazowych, Rury będące częściami instalacji sanitarnych, Sanitarna
(Instalacje i aparatura-), Sedesy z czyszczącym strumieniem wody,
Umywalki łazienkowe, Elektryczne urządzenia kuchenne do gotowania, Elektryczne płyty opiekające [urządzenia kuchenne], Uszczelki
do kranów wodociągowych, Wanny łazienkowe, Wężownice będące częściami instalacji grzewczych, Wężownice będące elementami
instalacji chłodzących, Wężownice będące elementami instalacji
destylacyjnych, Wężownice chłodzące, Wężownice [części instalacji
destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], Wężownice grzejne,
Zasobniki ciepła, Zawory do rur, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Zbiorniki do płuczek ustępowych, Zlewozmywaki, Palniki, Kabiny kąpielowe,
19 Rury sztywne, niemetalowe, Rury wodociągowe niemetalowe, Kominy niemetalowe, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe,
Przewody odpowietrzające (niemetalowe), Przewody niemetalowe
do wypływu wody, Przewody z tworzyw sztucznych do odwadniania, Przewody wodne z tworzyw sztucznych na dachy, Rury drenażowe niemetalowe, Rury (Spustowe-) niemetalowe, Niemetalowe
rury spustowe, Rynny (Dachowe-) niemetalowe, Rynny niemetalowe,
Zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, 35
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi.

(111) 343494
(220) 2021 01 29
(210) 523816
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732)	SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FRUIT SPLASH
(510), (511) 29 Galaretki, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Galaretki owocowe, Galaretki z warzyw, Warzywa
suszone, Warzywa przetworzone, Warzywa liofilizowane, Warzywa
marynowane, Suszone owoce, Skórki owocowe, Słodkie nadzienia
z owoców, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Sałatki owocowe, Rodzynki, Przystawki na bazie warzyw, Przetworzone buraki, Przetwory
owocowe [dżemy], Przeciery owocowe, Proszki owocowe, Produkty
z suszonych owoców, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie
orzechów, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski z owoców, Owoce
marynowane, Owoce przetworzone, Owoce w plasterkach, konserwowe, Owoce w puszkach, Owocowe nadzienia do ciast, Pektyna
owocowa, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce
konserwowane w alkoholu, Owoce konserwowane, Orzechy jadalne, Miąższ owoców, Mieszanki warzywne, Mrożone owoce, Krojone
owoce, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty soków warzywnych
do konsumpcji, Gotowane owoce, Chipsy owocowe, Kisiele.
(111) 343495
(220) 2021 01 29
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) LEWICKI JAKUB, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AFF IMPORT
(540)

(210) 523819

(591) granatowy, jasnoniebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.01.19, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi importowe w zakresie artykułów sportowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi
importowe w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zabawek, Usługi importowe w zakresie akcesoriów do smartfonów,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do smartfonów,
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Usługi importowe w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi importowe w zakresie akcesoriów rowerowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów rowerowych, Usługi importowe w zakresie wyposażania wnętrz, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
wyposażania wnętrz, Usługi importowe w zakresie urządzeń elektronicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń elektronicznych, Usługi importowe w zakresie przyborów kosmetycznych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie przyborów kosmetycznych.

(111) 343496
(220) 2021 01 29
(210) 523825
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROTRAVIT
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety dla
ludzi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane.
(111) 343497
(220) 2021 01 29
(210) 523828
(151) 2021 06 21
(441) 2021 03 01
(732)	NTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Marcinowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Active Plast
(540)

(591) granatowy, niebieski
(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Plastry funkcyjne kosmetyczne, 5 Materiały opatrunkowe, Plastry, Plastry funkcyjne medyczne, 10 Zatyczki do uszu, Silikonowe ortopedyczne wkładki do butów, Silikonowe ortopedyczne
ochraniacze na palce stóp.
(111) 343498
(220) 2021 01 29
(210) 523829
(151) 2021 06 21
(441) 2021 03 01
(732)	NTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Marcinowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Active Plast
(540)

(591) biały, granatowy, niebieski
(531) 27.05.01, 24.13.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Plastry funkcyjne kosmetyczne, 5 Plastry, Materiały
opatrunkowe, Plastry funkcyjne medyczne, 10 Zatyczki do uszu, Silikonowe ortopedyczne wkładki do butów, Silikonowe ortopedyczne
ochraniacze na palce stóp.
(111) 343499
(220) 2021 01 29
(151) 2021 06 17
(441) 2021 03 01
(732) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHOLESTELIV

(210) 523824

(510), (511) 5 Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety dla
ludzi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane.

(111) 343500
(220) 2021 01 30
(210) 523838
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kotlin dba o smak, Ty zadbaj o świat. Segreguj!
(510), (511) 30 Sosy, Sosy pomidorowe, Sosy pomidorowe łagodne
i pikantne, Ketchupy, Ketchupy łagodne i pikantne, Sosy i ketchupy
smakowe, Sosy, w tym do sałatek, Majonez, Musztarda, Musy i puree
owocowe, Sosy i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, Sosy z żurawin lub borówek.
(111) 343501
(220) 2021 01 30
(210) 523837
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) CHARKIEWICZ ŁUKASZ IRC, Bielsk Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iRC
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08,
27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią: artykułów myśliwskich, sprzętu myśliwskiego, akcesoriów myśliwskich,
odzieży i nakryć głowy dla myśliwych, toreb myśliwskich, broni myśliwskiej, fotopułapek (kamer leśnych), noktowizorów, termowizorów, celowników, lunet celowniczych, iluminatorów podczerwieni
do noktowizorów, nakładek do noktowizorów, lokalizatorów GPS,
laserów, latarek, naboi laserowych, sygnałówek i rogów myśliwskich,
artykułów szpiegowskich.
(111) 343502
(220) 2021 01 30
(210) 523840
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lubella TRADYCJA OD 1881 Najlepsze ze zboża
(540)

(591) biały, granatowy, żółty, beżowy
(531) 05.07.02, 26.04.04, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01, 27.05.11, 29.01.14
(510), (511) 30 Aromaty do żywności, 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,
Chrzan [sos przyprawowy], Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, bato-
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ny i guma do żucia, Czekolada, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie zbóż, Dania na bazie
ryżu, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
Desery z muesli, Deser puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smakowe
w postaci zagęszczonych sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe i przyprawy, 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, Keczup [sos], Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy,
Krakersy, Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci past
do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania, Liofilizowane
dania, których głównym składnikiem jest makaron, Liofilizowane
dania, których głównym składnikiem jest ryż, Majonez, Mąka, Mąka
do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto], Makaron gotowy,
Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, Makaron spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Makarony
razowe, Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw,
Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, Muesli, Musy,
Musztarda, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze
wyroby cukiernicze, Orzechowe wyroby cukiernicze, Płatki owsiane,
Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Paluszki chlebowe, Papki warzywne (sosy-żywność), Pasta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa,
Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, Pasty do smarowania na bazie majonezu, Pasty na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe [do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania na bazie majonezu i keczupu, Pikantne
sosy używane jako przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki,
Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne,
Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, 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 wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty mączne do żywności,
Preparaty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao, Preparaty przyprawowe, Preparaty zbożowe, 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,
Przetworzony chrzan japoński (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa], Przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona
do spożycia przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze składające
się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, Quiche, Ramen (japońskie
danie na bazie makaronu), Ravioli [gotowe], Remulada, Risotto, 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 nielecznicze, Słodycze
owocowe, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki naturalne, Słone herbatniki, Słone krakersy, Słone sosy,
Słodziki składające się z koncentratów owocowych, Smakowe wyroby
cukiernicze na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby piekarnicze, Sos chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos [jadalny], Sos
słodko-kwaśny, Sos sojowy, Sos w proszku, Sos tatarski, Sos teriyaki,
Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy curry, Sosy
do sałatek, Sosy do makaronów, Sosy do gotowania, Sosy grzybowe,
Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy o smakach
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orzechowych, Sosy owocowe, Sosy pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy
[przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy sałatkowe [dressingi], Sosy salsa,
Sosy w puszkach, Sosy w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające
orzechy, Sosy ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa z grilla,
Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sałatek zawierające śmietanę,
Sproszkowane sosy w postaci granulowanej, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Suszone zioła do celów
kulinarnych, Suszony makaron, Syrop spożywczy, Syropy smakowe,
Tacos [danie meksykańskie], Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle
ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby
piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Zagęszczacze warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane do produkcji
makaronów, Zboża przetworzone, Zboża do żywności do spożycia
przez ludzi, Płatki zbożowe, Żywność na bazie kakao.

(111) 343503
(220) 2021 01 30
(210) 523841
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lubella TRADYCJA OD 1881 Najlepsze ze zboża
(540)

(591) biały, granatowy, beżowy, złoty
(531) 05.07.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.02,
26.11.08, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.14
(510), (511) 30 Aromaty do żywności, 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, Chrzan [sos przyprawowy], Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki,
batony i guma do żucia, Czekolada, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie zbóż, Dania
na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest
makaron, Desery z muesli, Deser puddingowy na bazie ryżu, Dodatki
smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Budyń w proszku, Dodatki
smakowe i przyprawy, 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, Keczup [sos], Koncentraty warzywne stosowane
jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao
w postaci past do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania,
Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron,
Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, Majonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka pszenna,
Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto],
Makaron gotowy, Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny,
Makaron pełnoziarnisty, Makaron spożywczy, Makarony, Makarony
do zup, Makarony razowe, Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki mąki,
Mieszanki przypraw, Mieszanki spożywcze składające się z płatków
zbożowych i suszonych owoców, Miód, Mleczne wyroby cukiernicze,
Muesli, Musy, Musztarda, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze, Orzechowe wyroby cukiernicze, Płatki owsiane, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Paluszki
chlebowe, Papki warzywne (sosy-żywność), Pasta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, Pasty do smarowania na bazie
majonezu, Pasty na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty
z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe
[do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania na bazie

48

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 29/2021

majonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane,
Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe,
Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, 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 wyrobu produktów
piekarniczych, Preparaty mączne do żywności, Preparaty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao, Preparaty przyprawowe,
Preparaty zbożowe, 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, Przetworzony
chrzan japoński (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa], Przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia
przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy smakowe
(sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze składające się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność
zawierająca makaron, Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [gotowe], Remulada, Risotto, 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 nielecznicze, Słodycze owocowe,
Słodycze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki naturalne, Słone herbatniki, Słone krakersy, Słone sosy, Słodziki
składające się z koncentratów owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby piekarnicze, Sos chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos [jadalny], Sos
słodko-kwaśny, Sos sojowy, Sos w proszku, Sos tatarski, Sos teriyaki,
Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy curry, Sosy
do sałatek, Sosy do makaronów, Sosy do gotowania, Sosy grzybowe,
Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy o smakach
orzechowych, Sosy owocowe, Sosy pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy
[przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy sałatkowe [dressingi], Sosy salsa,
Sosy w puszkach, Sosy w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti
w sosie pomidorowym w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sałatek zawierające
śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci granulowanej, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Suszone zioła
do celów kulinarnych, Suszony makaron, Syrop spożywczy, Syropy
smakowe, Tacos [danie meksykańskie], Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Zagęszczacze
warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane
do produkcji makaronów, Zboża przetworzone, Zboża do żywności
do spożycia przez ludzi, Płatki zbożowe, Żywność na bazie kakao.

(111) 343504
(220) 2021 01 30
(210) 523846
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) JARECKI BARTOSZ, Ustrzyki Dolne (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Alega
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, Organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych,
Pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, Promocja sprzedaży, Publikowanie tekstów reklamowych,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Uaktualnianie mate-

riałów reklamowych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków,
produktów farmaceutycznych i parafarmaceutycznych, artykułów
higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, Sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków, produktów farmaceutycznych
i parafarmaceutycznych, artykułów higienicznych, perfum, chemii
gospodarczej, Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, Usługi dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą handlową, Usługi doradztwa w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, Pozyskiwanie
i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej handlowej,
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Badanie rynku, Pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych,
Sortowanie danych w bazach danych, Reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, Aukcje i przetargi publiczne (organizowanie
sprzedaży), Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Wynajmowanie nośników reklamowych, Reklama
telewizyjna, Kreowanie wizerunku, Wystawy handlowe, Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, Tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, Zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich.

(111) 343505
(220) 2021 01 31
(210) 523854
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) KOBYŁECKA ALEKSANDRA OLA-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WE LOFT YOU
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 14 Miniaturowe zegary, Obudowy na zegary, Stojaki
na zegary, Zegary, Zegary cyfrowe, Zegary elektroniczne, Zegary i części do nich, Zegary i zegarki, Zegary mechaniczne, Zegary
na biurko, Zegary podłogowe, Zegary w obudowie, Zegary z radiem,
Zegary stojące z wahadłem, Zegary słoneczne, 20 Meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, Lustra (srebrzone szkło), Biurka, Elementy meblowe, Fotele, Kanapy, Komody, Kredensy, Krzesła, Ławy
[meble], Meble, Meble biurowe, Meble do pokojów dziecinnych, Meble do przechowywania, Meble do salonu, Meble do użytku przemysłowego, Meble do wnętrz, Meble kuchenne, Meble na miarę (do zabudowy), Meble sypialne, Lustra [meble], Lustra łazienkowe, Lustra
ścienne, Ozdobne lustra, 21 Donice ceramiczne, Donice na rośliny,
Donice z tworzyw sztucznych, Donice szklane, Ozdobne donice ceramiczne, Świeczniki, Świeczniki szklane, Świeczniki z metali szlachetnych, Świeczniki z ochroną przed wiatrem.
(111) 343506
(220) 2021 02 01
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) DEPILACJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Depilacja.pl DEPILACJA LASEROWA
(540)

(210) 523862

(591) złoty
(531) 26.11.13, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.11
(510), (511) 3 Kosmetyki, 9 Lasery, nie do celów medycznych, 44
Usługi laserowego usuwania owłosienia.
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(111) 343507
(220) 2021 02 01
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) CALC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielęcin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CALC GROUP
(540)

(210) 523870

(591) zielony, czarny
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy użyźniające glebę, Nawóz wapniowy na bazie
mączki wapiennej, Nawozy i preparaty do użyźniania gleby, Preparaty do nawożenia gleby, Środki chemiczne dla rolnictwa, Preparaty
regulujące wzrost roślin, Kompost, Preparaty z mikroelementami dla
roślin, Podłoża dla upraw bezgruntowych, Ziemia do uprawy.
(111) 343508
(220) 2021 02 01
(210) 523898
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732)	SEDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łoźnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SEDAR
(540)

(591) biały, zielony, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.02.07,
26.02.18, 26.02.19
(510), (511) 18 Portfele, Torby i portfele skórzane, Torebki, portmonetki i portfele, Parasolki i parasole (duże), 28 Artykuły myśliwskie i wędkarskie, Przybory wędkarskie, Sprzęt wędkarski, Przynęty wędkarskie,
35 Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie poduszek, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie palisady ogrodowej, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie gadżetów wędkarskich, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ekogroszku, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie biopaliwa,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pelletu drewnianego, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie galanterii ogrodowej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie okularów przeciwsłonecznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie okularów korekcyjnych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie żywych choinek bożonarodzeniowych.
(111) 343509
(220) 2021 02 01
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) MALICKI MIKOŁAJ MIK-STAR, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIK-STAR
(540)

(210) 523899

(591) fioletowy, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.15,
24.17.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.10, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10,
01.01.12, 01.01.14
(510), (511) 11 Zestawy oświetlenia LED do znaków podświetlanych,
Instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED],
Bezpłomieniowe świece z diodami elektroluminescencyjnymi [LED],
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Urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], Reflektory samochodowe, Reflektory do samochodów,
Światła do samochodów, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Elementy oświetleniowe, Urządzenia oświetleniowe, Lampy (urządzenia oświetleniowe), Żarówki oświetleniowe LED, Urządzenia oświetleniowe LED, Oprawy oświetleniowe LED, Lampy luminescencyjne
oświetleniowe, Lampy (oświetleniowe) do pojazdów, Oświetlenie
i reflektory do pojazdów, Elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, Oświetlenie kopułowe do mebli, Elektryczne urządzenia
oświetleniowe do wnętrz, Oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, Oświetlenie stroboskopowe [do tworzenia
efektów świetlnych], Maszyny z oświetleniem LED.

(111) 343510
(220) 2021 02 01
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732)	SOCHOCKI PIOTR, Kościerzyna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bioKobieta
(510), (511) 3 Kosmetyki.

(210) 523903

(111) 343511
(220) 2021 02 01
(210) 523907
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) KIDAWA-ŁUCZAK MONIKA TOWARZYSTWO CHEMICZNE
DANMAR, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZ OKRESU KARENCJI BEZ POZOSTAŁOŚCI
(540)

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 01.15.15, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.12, 26.01.13, 26.01.18, 26.01.21, 26.11.01, 26.11.11, 26.11.12
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 343512
(220) 2021 02 01
(210) 523908
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) KIDAWA-ŁUCZAK MONIKA TOWARZYSTWO CHEMICZNE
DANMAR, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZPIECZNY DLA PSZCZOŁY MIODNEJ
(540)

(591) biały, czarny, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.12, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.21, 03.13.04, 26.05.01, 26.05.15
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 343513
(151) 2021 06 15

(220) 2021 02 01
(441) 2021 03 01

(210) 523909
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(732) KIDAWA-ŁUCZAK MONIKA TOWARZYSTWO CHEMICZNE
DANMAR, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEBADANY LABORATORYJNIE I POLOWO
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 29.01.12, 27.01.06, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 01.01.01,
01.01.05, 01.01.10, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 05.03.20, 24.17.20,
26.01.01, 26.01.04, 26.01.10, 26.01.11, 26.01.12, 26.01.13, 26.01.15,
26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.19,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 343514
(220) 2021 02 01
(210) 523919
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO KPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Toufer
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 24.15.03, 24.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Okulary ochronne, Maski ochronne, Maski do spawania, Kaski ochronne, Nakolanniki dla robotników, Odzież, obuwie
i rękawice zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, Rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed
urazami, Pasy ratunkowe, Plandeki ratownicze, Koce gaśnicze, Szelki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem, Aparatura zabezpieczająca przed upadkiem, Ochronna odzież robocza [chroniąca
przed wypadkami lub urazami], Ochronne obuwie robocze, Linki
bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem, Kaski zabezpieczające, 25 Odzież i obuwie z tworzyw naturalnych i sztucznych, Nakrycia
głowy, Odzież robocza, Obuwie robocze, Okrycia robocze [kombinezony], Ciepłe kurtki robocze, 35 Usługi sprzedaży następujących
towarów: środki czyszczące, środki myjące, mydło, pasty, preparaty
kosmetyczne zabezpieczające skórę przed działaniem czynników zewnętrznych, okulary ochronne, maski ochronne, maski do spawania,
kaski ochronne, kaski zabezpieczające, nakolanniki dla robotników,
odzież, obuwie i rękawice zabezpieczające przed wypadkami, rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed urazami, napromieniowaniem i ogniem, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, koce
gaśnicze, szelki i linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem,
aparatura zabezpieczająca przed upadkiem, odzież i obuwie z tworzyw naturalnych i sztucznych, nakrycia głowy, ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], ochronne obuwie
robocze, odzież robocza, obuwie robocze, okrycia robocze [kombinezony], ciepłe kurtki robocze.
(111) 343515
(220) 2021 02 01
(210) 523921
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732)	SIZ LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SIZ LUX

(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie,
Metale szlachetne i ich stopy, Kamienie szlachetne i półszlachetne,
Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria będąca
wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria ze złota, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Części i akcesoria do biżuterii, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią.

(111) 343516
(220) 2021 02 02
(210) 523930
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732) PODGÓRSKI PIOTR, Oława (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SID
(510), (511) 37 Usługi sprzątania, 45 Ochrona osobista, Ochrona
obiektów i sprzętu, Monitoring systemów bezpieczeństwa, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
fizycznego, Usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, Usługi
doradcze w odniesieniu do bezpieczeństwa, Usługi elektronicznego
monitorowania w celach bezpieczeństwa, Usługi strażników ochrony, Usługi w zakresie ochrony, Usługi w zakresie ochrony osobistej,
Usługi w zakresie ochrony fizycznej, Usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia, Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób,
Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony osób, Usługi
ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych, Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób.
(111) 343517
(220) 2021 02 02
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732)	NAGLIK PAWEŁ, Roczyny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SUBTELNIE PAWEŁ NAGLIK
(540)

(210) 523938

(591) szary, czarny, biały
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Fotografia, Usługi fotografów, Fotografia portretowa,
Nauka fotografii, Publikowanie fotografii, Montaż filmów fotograficznych, Usługi edukacyjne w zakresie fotografii, Kompozycje fotograficzne na rzecz innych, Szkolenia dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego, Pokazy sprzętu fotograficznego [do celów szkoleniowych],
Fotografia w związku z ceremoniami ślubnymi.
(111) 343518
(220) 2021 01 29
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 08
(732) FUNDACJA AJHEARTS, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AJ HEARTS FUNDACJA
(540)

(210) 523944

(591) niebieski
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 Tworzenie funduszy oraz pozyskiwanie i podział środków finansowych na wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych,
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wymagających pomocy oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych,
sponsorowanie finansowe w zakresie stypendiów, zapomóg itp. dla
osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych, dzieci i młodzieży, 41 Organizowanie imprez, konkursów, zawodów sportowych, konferencji, wystaw w celu pozyskania środków
finansowych na cele charytatywne, publikowanie książek i innych
wydawnictw, organizowanie wypoczynku osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych, dzieci i młodzieży,
Organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, artystycznych
i terapeutycznych dla osób osób starszych, niepełnosprawnych,
przewlekle i nieuleczalnie chorych, dzieci i młodzieży.

(111) 343519
(220) 2021 02 02
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) MILAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARCI PLASTER
(540)

(210) 523970

(591) czarny, żółty, czerwony
(531) 03.06.06, 24.15.08, 24.15.01, 24.15.11, 27.05.01, 27.05.17,
25.01.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły
dentystyczne, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Nośniki uwalniające
leki ułatwiające uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Płynne
opatrunki w sprayu, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty medyczne, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Serum kojące dla skóry [lecznicze], Środki
nawilżające do użytku medycznego, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie
i dla rekonwalescentów.
(111) 343520
(220) 2021 02 02
(210) 523975
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732)	SIZ LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Srebro i Złoto Lux Jewellery
(540)

(591) złoty, srebrny, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie,
Metale szlachetne i ich stopy, Kamienie szlachetne i półszlachetne,
Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria będąca
wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria ze złota, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Części i akcesoria do biżuterii, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią.
(111) 343521
(220) 2021 02 02
(210) 523982
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732) TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Puchały (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Labtego
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do włosów, Preparaty do włosów, Kosmetyki do pielęgnacji urody, 44 Usługi kosmetyczne, Usługi
salonów piękności, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi
fryzjerskie.
(111) 343522
(220) 2021 02 02
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732) BACTEROMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BACTEROMIC
(540)

(210) 523984

(591) czarny, zielony, niebieski
(531) 26.13.25, 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 Preparaty diagnostyczne do użytku naukowego lub
badawczego, inne niż do użytku medycznego, Odczynniki do użytku w diagnostyce in vitro [inne niż medyczne], Odczynniki diagnostyczne do użytku in vitro w dziedzinie biochemii, chemii klinicznej
i mikrobiologii, Środki biochemiczne do użytku naukowego i badawczego in vitro, 5 Preparaty diagnostyczne, Medyczne odczynniki
diagnostyczne, Materiały do testów diagnostycznych do użytku medycznego, Preparaty diagnostyczne in vitro do celów medycznych,
Odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro [do celów medycznych], 9 Urządzenia i przyrządy do badań naukowych i laboratoryjnych w dziedzinie biochemii, chemii klinicznej i mikrobiologii służące do badania mechanizmów lekooporności, Urządzenia i przyrządy
do badań naukowych i laboratoryjnych w dziedzinie biochemii, chemii klinicznej i mikrobiologii służące do badania antagonizmu i synergii w oddziaływaniach substancji biologicznie czynnych z mikroorganizmami, 10 Aparatura diagnostyczna do celów medycznych,
Analizatory automatyczne do diagnostyki medycznej, Urządzenia
do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych,
Aparatura stosowana do diagnostyki medycznej in vitro, Analizatory do identyfikacji oraz oznaczania lekooporności bakterii do celów
medycznych, Zestawy diagnostyczne do diagnostyki medycznej
in vitro składające się z analizatora i jednorazowych kartridżów, Zestawy diagnostyczne do identyfikacji oraz oznaczania lekooporności
bakterii do celów medycznych składające się z analizatora i jednorazowych kartridżów.
(111) 343523
(220) 2021 02 02
(210) 523991
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BON VILLAGE
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wina.
(111) 343524
(220) 2021 02 02
(210) 523994
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) MASDIAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Masdiag
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, Usługi naukowe i technologiczne.
(111) 343525
(220) 2021 02 03
(210) 523997
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732)	ABC PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SPL Legislator Samorządowy Proces Legislacyjny Legislator
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(510), (511) 9 Oprogramowanie, Elektroniczne bazy danych, Silniki
baz danych, Komputerowe bazy danych, Interaktywne bazy danych,
Oprogramowanie interaktywne bazy danych, Elektroniczne bazy
danych zapisane na nośnikach komputerowych, Oprogramowanie
komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, 45 Usługi prawne, Usługi informacji prawnej.

(111) 343526
(220) 2021 02 03
(210) 523998
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732)	ABC PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EAP Legislator Edytor Aktów Prawnych Legislator
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Elektroniczne bazy danych, Silniki
baz danych, Komputerowe bazy danych, Interaktywne bazy danych,
Oprogramowanie interaktywne bazy danych, Elektroniczne bazy
danych zapisane na nośnikach komputerowych, Oprogramowanie
komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, 45 Usługi prawne, Usługi informacji prawnej.
(111) 343527
(220) 2020 11 23
(210) 521272
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAWA ZBOŻOWA Kujawianka
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony, czerwony, żółty, brązowy, szary,
biały
(531) 05.07.02, 11.03.04, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 cykoria i mieszanki zawierające cykorię do wykorzystania jako substytuty kawy, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, ekstrakty kawy słodowej, ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, ekstrakty z kawy, esencja kawowa,
gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowe napoje kawowe, jęczmień do użytku jako substytut kawy, kawa, kawa aromatyzowana,
kawa bezkofeinowa, kawa mielona, kawa nienaturalna, kawa niepalona, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, koncentraty kawy, mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, mieszaniny cykorii do stosowania
jako substytuty kawy, mieszanki kawowe, mieszanki kawy i cykorii,
mieszanki kawy i słodu, mieszanki kawy słodowej i kawy, mieszanki
wyciągów z kawy słodowej i kawy, mrożona kawa, napoje kawowe,
napoje na bazie kawy, napoje na bazie substytutów kawy, napoje
składające się głównie z kawy, napoje sporządzane z kawy, prażony
jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, preparaty do sporządzania napojów na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę,
preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, substytuty
kawy na bazie zbóż lub cykorii, wyciągi kawowe do stosowania jako
substytuty kawy.
(111) 343528
(220) 2020 11 26
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 08
(732)	ADAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 521450

(540)	AGRO GRA ADAMA
(540)

(591) granatowy, ciemnoniebieski, niebieski, biały
(531) 05.07.02, 16.01.04, 26.03.06, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje komputerowe, w tym:
oprogramowanie i aplikacje pracujące w trybie off-line i on-line, oprogramowanie i aplikacje pobierane on-line z Internetu lub nagrane
na elektronicznych lub magnetycznych nośnikach danych, oprogramowanie i aplikacje umożliwiające przewodową lub bezprzewodową
komunikacją pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, oprogramowanie i aplikacje służące do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania, odtwarzania
i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów, oprogramowanie i aplikacje umożliwiające połączenie on-line z portalami internetowymi i bazami danych, oprogramowanie i aplikacje umożliwiające
transfer danych, oprogramowania i aplikacji pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi oraz oprogramowanie i aplikacje służące
do lokalizacji użytkowników, określania ich preferencji na podstawie zebranych wcześniej danych, komunikowania ich ze sobą oraz
do synchronizacji i przewodowej lub bezprzewodowej transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów do ich urządzeń i przyrządów
elektronicznych, publikacje, teksty, obrazy i prezentacje w postaci
elektronicznej, w tym materiały reklamowe, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezentacje, broszury, ulotki, wizytówki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, afisze,
plakaty, repertuary i rozkłady godzinowe, zawiadomienia i zaproszenia, bilety, bony i kupony, diagramy, mapy i plany, obrazy, rysunki,
fotografie, elektroniczne i magnetyczne nośniki danych, w tym płyty
(dyski) CD i DVD, pamięci USB, karty pamięci i dyski zewnętrzne, urządzenia i przyrządy elektroniczne, w tym przewodowe i bezprzewodowe urządzenia i przyrządy elektroniczne, służące do odbierania,
nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów, w tym: serwery, komputery, laptopy, palmtopy, tablety, telefony komórkowe, telefony przewodowe i bezprzewodowe, smartfony
i wideofony, akcesoria do urządzeń i przyrządów elektronicznych
służących do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji,
przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji,
danych, dźwięków i obrazów, w tym baterie, pokrywy przedziałów
na baterie, ładowarki do baterii i podstawki ładujące, zestawy samochodowe, zestawy słuchawkowe, słuchawki, mikrofony, przejściówki,
stojaki biurkowe, podstawki dokujące, klawiatury, kable do podłączenia do komputera, etui, torby, pokrowce i futerały, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych
na nośnikach danych, pobieralne gry komputerowe, pobieralne gry
wideo, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], gry komputerowe nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], gry interaktywne udostępniane przez komputer lub platformą mobilną, komputerowe gry losowe, gry wideo zaprogramowane
i zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe], gry komputerowe zaprogramowane i zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe], nagrane dyski laserowe zawierające gry, nagrane
płyty DVD zawierające gry, nagrane płyty CD zawierające gry, nagrane taśmy wideo zawierające gry, publikacje elektroniczne zawierają-
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ce gry, urządzenia i przyrządy elektroniczne do grania w gry komputerowe i gry wideo, audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania
w gry wideo i gry komputerowe, akcesoria do urządzeń i przyrządów elektronicznych służących do grania w gry komputerowe i gry
wideo, w tym baterie, pokrywy przedziałów na baterie, ładowarki
do baterii i podstawki ładujące, słuchawki, mikrofony, przejściówki,
podstawki dokujące, kontrolery, dżojstiki, klawiatury, kable do podłączenia do komputera i innych urządzeń elektronicznych, etui, torby, pokrowce i futerały, 16 materiały drukowane, w tym papierowe
materiały reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, publikacje, książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery,
prezentacje, broszury, ulotki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, afisze, plakaty, drukowane repertuary i rozkłady godzinowe, druki zawiadomień i zaproszeń, bilety,
bony i kupony, wizytówki, artykuły papiernicze i artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, w tym: adresarki, płytki adresowe do adresarek,
zeszyty, notesy, bloczki do pisania, papeteria, papier listowy, koperty,
teczki, skoroszyty, segregatory, papierowe obwoluty i oprawy na luźne kartki i na dokumenty, etykiety, nalepki, naklejki, kalkomanie, zakładki do książek, diagramy, mapy i plany, obrazy, rysunki, fotografie,
przezrocza, druki, odbitki i reprodukcje graficzne, przybory do pisania, w tym: pióra, długopisy, flamastry, ołówki, ołówki automatyczne, zestawy przyborów do pisania, piórniki, etui na pióra i długopisy,
podstawki do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, uchwyty,
pudełka i stojaki na stemple, szyldy i tablice ogłoszeniowe z kartonu
lub papieru, opakowania papierowe, opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, pudełka kartonowe lub papierowe, rury tekturowe,
kosze i pojemniki na listy, kasetki na papeterię, chorągiewki papierowe, statuetki z papieru maché.

(111) 343529
(220) 2020 12 01
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 08
(732) KALINOWSKI KAROL, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORWARD PROJECT
(540)

(111) 343531
(220) 2020 12 01
(210) 521541
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 01
(732) RABIEGA ARNOLD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AR PV POLAND
(510), (511) 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych,
instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, budowanie nieruchomości, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, budownictwo,
budowa nieruchomości [budownictwo], budowa części budynków,
budowa infrastruktury elektroenergetycznej, budownictwo wodno-lądowe, budowa budynków na zamówienie, usługi budowlane
i konstrukcyjne, usługi budownictwa wodno-lądowego, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, usługi hydrauliczne,
montaż i naprawa instalacji grzewczych.
(111) 343532
(220) 2020 12 01
(210) 521604
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732)	STASZCZAK WERONIKA GOSPODARSTWO ROLNE,
Łopiennik Dolny-Kolonia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Ale Ziółko
(540)

(210) 521539

(591) ciemnoniebieski, niebieski
(531) 26.03.06, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 343530
(220) 2020 12 01
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 01
(732) RABIEGA ARNOLD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PV POLAND
(540)
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(210) 521540

(591) czarny, zielony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych,
instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, budowanie nieruchomości, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, budownictwo,
budowa nieruchomości [budownictwo], budowa części budynków,
budowa infrastruktury elektroenergetycznej, budownictwo wodno-lądowe, budowa budynków na zamówienie, usługi budowlane
i konstrukcyjne, usługi budownictwa wodno-lądowego, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, usługi hydrauliczne,
montaż i naprawa instalacji grzewczych.

(591) biały, czarny, zielony
(531) 05.03.14, 01.15.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 oleje roślinne do celów spożywczych, nasiona jadalne,
nasiona przetworzone, nasiona ostropestu (mielone), suszona konopia siewna (cannabis sativa), olej z siemienia lnianego [jadalny], 30
herbaty, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, suszona mięta, cząber, oregano, tymianek, suszona melisa, herbata konopna (cannabis
sativa), herbata konopia-melisa, herbata konopia-mięta, herbata
melisa-mięta, matcha konopna, kwiat konopi siewnej, herbata do zaparzania, majeranek, lubczyk, herbata w owocami liofilizowanymi,
nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, siemię lniane do celów
spożywczych dla ludzi, 31 nieprzetworzone nasiona oleiste, świeże
nasiona roślin strączkowych, nasiona jadalne [nieprzetworzone], konopie, nieprzetworzone, nasiona konopi, konopie nieprzetworzone
inne niż włókniny, susz konopny nie do celów leczniczych, ziarna
jadalne konopi siewnej łuskane, ziarna jadalne konopi siewnej niełuskane, nasiona czarnuszki, nasiona ostropestu, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna artykułów spożywczych, prowadzona stacjonarnie oraz
za pośrednictwem sieci Internet.
(111) 343533
(220) 2020 12 01
(210) 521627
(151) 2021 06 28
(441) 2021 03 08
(732) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PATRIA
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, wina, wódki, koniaki, likiery, brandy, koktaile alkoholowe, spirytus.
(111) 343534
(220) 2020 12 03
(210) 521655
(151) 2021 05 24
(441) 2021 01 04
(732)	SMOLEŃSKI PIOTR, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TasmaneS
(510), (511) 41 nagrywanie muzyki, rozrywka z udziałem muzyki,
usługi miksowania muzyki, usługi rozrywkowe świadczone przez
muzyków, usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków,
dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, komponowanie
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muzyki dla osób trzecich, usługi w zakresie komponowania muzyki,
usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, zapewnianie muzyki na żywo, usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów.

(111) 343535
(220) 2020 12 02
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 08
(732) JASKÓŁKA ADAM, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZERIA FALCON
(540)

(210) 521671

(591) żółty, czarny
(531) 03.07.01, 03.07.19, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktem i transportem, usługi barowe.
(111) 343536
(220) 2020 12 04
(210) 521725
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) WOLAK KAZIMIERZ INTER-BIS, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTER-BIS GROUP
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do obróbki drewna, piły tarczowe, piły tarczowe stacjonarne [maszyny], piły tarczowe [stosowane w przemyśle obróbki drewna], piły taśmowe, piły taśmowe do drewna, 19 materiały
budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
niemetalowe materiały fundamentowe do użytku w budownictwie,
materiały niemetalowe do celów konstrukcyjnych, materiały niemetalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, szalunki niemetalowe
do betonu.
(111) 343537
(220) 2020 12 03
(151) 2021 06 23
(441) 2021 01 18
(732)	ŁUKAWSKI TOMASZ, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SPECTRE
(540)

(210) 521730

(591) czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 28 artykuły gimnastyczne, gry, hantle, kije do gier, kije hokejowe, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, nagolenniki, nakolanniki, ochraniacze, piłki do gier, rękawice do gier, urządzenia do gier,
akcesoria sportowe, sprzęt hokejowy, 35 marketing ukierunkowany,
pokazy towarów, reklama, telemarketing, usługi marketingowe, usługi relacji z mediami, sprzedaż detaliczna sprzętu lub akcesoriów sportowych, sprzętu lub akcesoriów motoryzacyjnych, sprzedaż hurtowa
sprzętu lub akcesoriów sportowych, sprzętu lub akcesoriów motoryzacyjnych,, 36 sponsorowanie wydarzeń sportowych.

(111) 343538
(220) 2020 12 04
(151) 2021 06 30
(441) 2021 02 22
(732) WALO ŁUKASZ POSEJDON, Łuków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STREFAVAC
(540)

(210) 521753

(591) czarny, niebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 7 odkurzacze, odkurzacze do celów przemysłowych,
odkurzacze do celów domowych, węże do odkurzaczy, ssawki
do odkurzaczy, szczotki do odkurzaczy, wentylatory elektryczne
do odkurzaczy, worki do odkurzaczy, odkurzacze bezprzewodowe,
filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy, elektryczne odkurzacze piorące do dywanów, urządzenie do centralnego odkurzania, instalacje
do centralnego odkurzania, odkurzacze elektryczne i ich części,
roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania], zasysające maszyny
do czyszczenia [odkurzacze], 37 instalowanie systemów odkurzania
centralnego, 42 projektowanie systemów i instalacji centralnego
odkurzania, doradztwo w zakresie systemów i instalacji centralnego
odkurzania.
(111) 343539
(220) 2020 12 04
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732)	ACTISPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ActisPRO TECHNOLOGIE DO USŁUG
(540)

(210) 521794

(591) czerwony, ciemnoniebieski, niebieski, pomarańczowy,
zielony, żółty
(531) 26.11.12, 26.11.14, 26.13.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania
w chmurze w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz remontu
i obsługi technicznej domów i mieszkań, oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów za pośrednictwem Internetu,
oprogramowanie pośredniczące do bezkontaktowego zamawiania usług w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz remontu
i obsługi technicznej domów i mieszkań, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą sieci
łączności, oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami,
oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie do zarządzania budynkami i personelem, oprogramowanie
do raportowania, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wymianę informacji, oprogramowanie służące do bezkontaktowego
zamawiania usług w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz
remontu i obsługi technicznej domów i mieszkań, 42 zapewnianie
tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania dotyczącego bezkontaktowego zamawiania usług w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz remontu i obsługi technicznej domów
i mieszkań, zapewnienie dostępu do oprogramowania online służącego do komunikacji w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz
remontu i obsługi technicznej domów i mieszkań, dostosowywanie oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta poprzez
aktualizację usług świadczonych przez oprogramowanie, hosting
aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opartego na wykorzystaniu sieci Web.
(111) 343540
(220) 2020 12 07
(210) 521815
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WP sales booster
(540)

(540) WYGODA
(540)

(591) czerwony, granatowy
(531) 02.09.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe do reklamy, oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania, elektroniczne bazy danych, programy komputerowe
umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych
on-line, interfejsy komputerowe, monitory [programy komputerowe], publikacje elektroniczne, do pobrania, aplikacje komputerowe
do pobrania, zapisane pliki danych, pliki muzyczne, graficzne i multimedialne do pobrania, 38 elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych, usługi transmisji cyfrowej, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, elektroniczne przesyłanie
programów komputerowych za pośrednictwem Internetu, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych [jsp], interaktywne usługi telekomunikacyjne, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń, transmisja danych i nadawanie danych, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie komputerowej
bazy danych, udostępnianie usług czatu głosowego, udostępnianie
wirtualnych środków umożliwiających użytkownikom komputerów
porozumiewanie się w czasie rzeczywistym, 42 programowanie
oprogramowania do reklamy online, opracowywanie oprogramowania komputerowego, hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, hosting komputerowych baz danych, opracowywanie baz danych, udostępnianie
online oprogramowania nie do pobrania, udostępnianie lub wynajem obszaru pamięci elektronicznej w Internecie, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], usługi inżynieryjne w zakresie programowania
komputerowego, usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi dostawcy usług aplikacyjnych
[ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych.
(111) 343541
(220) 2020 12 04
(210) 521844
(151) 2021 06 28
(441) 2021 03 01
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE UNIPACO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIPACO U
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 16 opakowania, papiery powlekane tworzywami, kartony powlekane, laminaty-papier laminowany folią aluminiową i tworzywami, papiery samokopiujące.
(111) 343542
(220) 2020 12 07
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 08
(732) WYGODA TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(210) 521882

(591) pomarańczowy, niebieski
(531) 01.03.02, 01.03.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 39 organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizowanie rejsów, pilotowanie,
pojazdy (wypożyczanie), przechowywanie bagażu, przenoszenie,
przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport, transport autobusowy, transport barkami, transport
i przechowywanie odpadów, transport kolejowy, transport łodziami,
transport łodziami spacerowymi, transport morski, transport pasażerski, transport promowy, transport rzeczny, udzielanie wskazówek
o trasie dojazdu do celów podróży, usługi kierowców, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu samochodami
silnikowymi, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, wynajem autokarów, wynajem łodzi, wynajem samochodów,
wynajem statków powietrznych, wynajmowanie miejsc parkingowych, 41 informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nauka gimnastyki, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, planowanie
przyjęć [rozrywka], prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie
zajęć fitness, przekazywanie know-how [szkolenia], usługi trenera
osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], 43 rezerwacja miejsc
w pensjonatach, rezerwacja miejsc w hotelach, usługi recepcyjne dla
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal na zebrania, 45 licencjonowanie własności intelektualnej.
(111) 343543
(220) 2020 12 08
(210) 521887
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 25
(732) MAJ MATEUSZ MMC PROJECT, Owczary (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MMC SCHOOL
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie kursów
szkoleniowych online, usługi nauki na odległość świadczone online,
udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, organizacja webinariów.
(111) 343544
(220) 2020 12 08
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) CHAI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISS TI

(210) 521916
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(540)

(531) 02.03.01, 02.03.18, 11.03.06, 11.03.20, 27.05.01
(510), (511) 30 herbata mrożona (nie do celów medycznych), herbata mrożona, 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje
bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, niegazowane napoje bezalkoholowe, 35
usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów.

programy komputerowe dla dzieci, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 10 akcesoria dla niemowląt, a zwłaszcza butelki dla niemowląt, butelki do karmienia, smoczki, smoczki
do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, zamknięcia do butelek
dla niemowląt, gryzaki dla ząbkujących dzieci, termosy do butelek
dla niemowląt, kubki do karmienia dzieci i niemowląt, 12 foteliki dla
dzieci, wózki dla dzieci i ich elementy, pokrycia do wózków dziecięcych, śpiwory do wózków dziecięcych, pojazdy dla dzieci, przyczepki
do przewożenia dzieci, 18 nosidełka i chusty do noszenia niemowląt
i dzieci, stelaże do noszenia dzieci, 24 kocyki, pledy i kołderki dziecinne, bielizna kąpielowa dziecięca, pościel dziecięca, ręczniki dla dzieci,
chusty do noszenia dzieci, tekstylia i wyroby włókiennicze dla dzieci
i niemowląt, śliniaki w formie chusteczek tekstylnych dla dzieci.

(111) 343548
(220) 2015 10 20
(210) 448290
(151) 2021 07 06
(441) 2016 01 18
(732)	EPP RETAIL-CENTRUM PRZEMYŚL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) retail park ECHO Przemyśl
(540)

(111) 343545
(220) 2020 12 10
(210) 522076
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) KRZYSZTAŁOWSKA MAGDALENA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Food Harmony
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi i zwierząt, dietetyczna żywność do celów leczniczych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 usługi medyczne i w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt.
(111) 343546
(220) 2020 12 14
(210) 522194
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sesame snaps
(540)

(591) biały, jasnobrązowy, czerwony, ciemmnoniebieski
(531) 05.07.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, sezamki.
(111) 343547
(220) 2013 08 21
(210) 418072
(151) 2021 06 29
(441) 2013 12 09
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dada Premium
(540)

(591) ciemnozielony, jasnozielony, biały, złoty
(531) 03.13.01, 03.13.24, 04.05.13, 26.04.02, 26.04.06, 26.11.03,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 wagi dla niemowląt, elektroniczne nianie, urządzenia
odsłuchowe do monitorowania niemowląt, termometry nie do celów
leczniczych, kaski dla dzieci, nośniki danych z bajkami, edukacyjne

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności centrów handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji
działalności centrów handlowych, 25 ubrania w tym koszule, bluzki,
kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności centrów handlowych, 35 reklama: rozpowszechnianie materiałów reklamowych próbek, druków, prospektów, broszur, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie kompleksem biurowym, marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych
oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
w ramach działalności centrów handlowych, 36 usługi związane
z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności
usługi w zakresie działalności centrów handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności centrów handlowych, 41 publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności centrów
handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności centrów handlowych.
(111) 343549
(220) 2018 10 22
(151) 2021 06 30
(441) 2019 01 03
(732) JURKIEWICZ MAGDALENA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HOME & ME
(540)

(210) 491880

(591) srebrny
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
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(111) 343550
(220) 2019 03 01
(210) 496589
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732)	EUROTERM HAIK, MACKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Zamość (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EUROTERM przyjazny klimat w Twoim domu
(540)

(591) czarny, czerwony, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów instalacyjno-sanitarnych, techniki grzewczej, techniki fotowoltaicznej,
wodno-kanalizacyjnych, artykułów do wentylacji i klimatyzacji budynków oraz wyposażenia łazienek, Usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie zastosowania artykułów instalacyjno-sanitarnych, techniki grzewczej, techniki fotowoltaicznej, wodno-kanalizacyjnych,
artykułów do wentylacji i klimatyzacji budynków oraz wyposażenia
łazienek, 37 Usługi w zakresie instalacji grzewczej, usługi w zakresie
instalacji klimatyzacyjnych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi instalacji gazowych, usługi w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, usługi w zakresie wentylacji, usługi w zakresie
instalacji centralnego ogrzewania, usługi instalowania i naprawy pieców, usługi w zakresie napraw wymienników ciepła, usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usługi
w zakresie instalowania kanałów ściekowych, usługi w zakresie instalowania i napraw rur odpływowych, usługi hydrauliczne, usługi
renowacji w zakresie rur odpływowych, usługi renowacji w zakresie
rur do dostarczania wody, usługi naprawy pomp, usługi regeneracji
maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, 42 Usługi projektowania instalacji, usługi projektowania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, chłodniczych.
(111) 343551
(220) 2019 04 11
(210) 498625
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 08
(732) DIGIBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) insu
(510), (511) 35 porównywanie usług finansowych online, usługi
agencji reklamowych, badania opinii publicznej, usługi badawcze
w zakresie marketingu i reklamy, marketing internetowy, usługi marketingowe, reklama i marketing, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, 36 usługi informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji
finansowej, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, usługi informacji finansowej
dostarczane za pośrednictwem dostępu do komputerowej bazy danych, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi informacji finansowej, usługi
pośrednictwa finansowego, usługi finansowe z zakresu zarządzania
majątkiem, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą,
usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, usługi doradztwa
finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi finansowe świadczone
za pomocą środków elektronicznych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi finansowe świadczone przez Internet.
(111) 343552
(220) 2019 06 13
(210) 501110
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 08
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZAR PAR
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
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przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, mini albumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie
z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby
choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów,
produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji,
filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising,
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych,
sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej
i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu
i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym,
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line
z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe,
organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie
usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
w zakresie sportu i kultury, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania
nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi
wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 343553
(220) 2019 03 18
(210) 497311
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 08
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jedz na zdrowie
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(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie
z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 35
usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową,
światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych,
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez
sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie,
montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń
w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu
nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli.

(111) 343554
(220) 2020 10 28
(210) 520119
(151) 2021 03 23
(441) 2020 12 07
(732) CLICK IT ! SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUŹNO ręka MANICURE PEDICURE

(540)

(591) czarny, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi związane z analizą kosmetyczną, usługi związane z aromaterapią, usługi związane z chirurgią kosmetyczną, usługi
związane z depilacją woskiem, usługi związane z dopinaniem włosów, usługi związane z doradztwem dotyczącym kosmetyków, usługi związane z doradztwem dotyczącym urody, usługi związane z doradztwem świadczonym za pośrednictwem internetu w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, usługi związane z doradztwem w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, usługi związane z doradztwem w zakresie
urody, usługi związane z elektrolizą do celów kosmetycznych, usługi związane z elektrolizą kosmetyczną, usługi związane z elektrolizą
kosmetyczną w celu usuwania owłosienia, usługi związane z fryzjerstwem, usługi związane z gabinetami pielęgnacji skóry, usługi
związane z higieną i pielęgnacją urody istot ludzkich, usługi związane z higieną i pielęgnacją urody dla ludzi, usługi związane z higieną
i pielęgnacją urody, usługi związane z konsultacjami dotyczącymi
kosmetyków, usługi związane z kosmetycznym usuwaniem laserem
zbędnych włosów, usługi związane z laserowym usuwaniem grzyba
palców nóg, usługi związane z laserowym zabiegiem kosmetycznym
pajączków, usługi związane z leczeniem kosmetycznym grzyba palców nóg, usługi związane z manicure, usługi związane z medyczną
pielęgnacją stóp, usługi związane z męskimi salonami fryzjerskimi,
usługi związane z myciem włosów szamponem, usługi związane
z nakładaniem produktów kosmetycznych na twarz, usługi związane z nakładaniem produktów kosmetycznych na ciało, usługi związane z odbudową włosów, usługi związane z ozdabianiem ciała,
usługi związane z pielęgnacją stóp, usługi związane z pielęgnacją
urody, usługi związane z pielęgnacją urody dla ludzi, usługi związane z przekłuwaniem ciała, usługi związane z salonami fryzjerskimi,
usługi związane z salonami piękności, usługi związane z salonami tatuażu, usługi związane ze ścinaniem włosów, usługi związane ze stylizacją, układaniem włosów, usługi związane ze świadczeniem usług
przez salony piękności, usługi związane z udostępnianiem informacji
medycznych w zakresie dermatologii, usługi związane z udostępnianiem obiektów i sprzętu toaletowego, usługi związane z udostępnianiem obiektów i sprzętu do korzystania z solarium, usługi związane
z udzielaniem informacji o urodzie, usługi związane z udzielaniem informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi związane
z chirurgią kosmetyczną i plastyczną, usługi związane z doradztwem
w zakresie kosmetyków, usługi związane z doradztwem dotyczącym
urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi związane z doradztwem w zakresie makijażu i nakładania makijażu, usługi związane z doradztwem w zakresie makijażu świadczone online
lub osobiście, usługi związane z farbowaniem brwi, usługi związane
z farbowaniem rzęs, usługi związane z farbowaniem włosów, usługi związane z fryzjerstwem, usługi związane z koloryzacją brwi,
usługi związane z koloryzacją rzęs, usługi konsultacyjne dotyczące
pielęgnacji urody, usługi związane kosmetyką, usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, usługi z zakresu kosmetycznej
pielęgnacji ciała, usługi z zakresu kręcenia włosów, usługi z zakresu
kształtowania brwi, usługi z zakresu laserowego usuwania owłosienia, usługi związane z manicure i pedicure, usługi związane z manicure świadczone podczas wizyt domowych, usługi związane z masażem stóp, usługi związane z mikrodermabrazją, usługi związane
z nitkowaniem brwi. usługi związane obcinaniem włosów, usługi
związane z opalaniem natryskowym dla ciała ludzkiego, usługi związane z pielęgnacją paznokci, usługi związane z pielęgnacją paznokci
rąk, usługi związane z pielęgnacją stóp, usługi związane z pielęgnacją urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi z zakresu podkręcania rzęs, usługi związanie z pedologią, usługi z zakresu przedłużania
rzęs, usługi związane z rozjaśnianiem włosów, usługi związane z salonami fryzjerskimi, usługi związanie z salonami fryzjerskimi dla kobiet,
usługi związane z salonami fryzjersko-kosmetycznymi, usługi zwią-
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zane z salonami piękności, usługi związane z salonami pielęgnacji
paznokci, usługi związane z tatuażem brwi, usługi związane z trwałym podkręcaniem rzęs, usługi związane z trwałą ondulacją włosów,
usługi związane z kolczykowaniem ciała (piercing), usługi związane
z makijażem, usługi związane z makijażem permanentnym, usługi
związane z ozdabianiem ciała, usługi związane z pielęgnacją skóry
głowy, usługi związane z pielęgnacją twarzy, usługi związane z pielęgnacją skóry, usługi związane z pielęgnacją włosów, usługi związane
z poradami kosmetycznymi, usługi związane z tatuażem, usługi związane z trwałym usuwaniem i redukcją owłosienia, usługi związane
z zabiegami upiększającymi, usługi związane z wizażem, usługi związane z woskowaniem ciała ludzkiego, usługi związane z zabiegami
kosmetycznymi na twarz i ciało, usługi związane z uzupełnianiem
włosów, usługi związane z wstrzykiwaniem kuracji wypełniaczami do celów kosmetycznych, usługi związane z wynajmem sprzętu
do higieny i pielęgnacji urody u łudzi, usługi związane z wynajmem
sprzętu do pielęgnacji skóry, usługi związane z wynajmem urządzeń
medycznych, usługi związane z wypożyczaniem instrumentów medycznych, usługi związane z wypożyczaniem maszyn i urządzeń
do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich,
usługi związane z zabiegami depilacji, usługi związane z zabiegami
kosmetycznymi, usługi związane z zabiegami kosmetycznymi dla
ciała, usługi związane z zabiegami kosmetycznymi dla twarzy, usługi
związane z zabiegami kosmetycznymi dla włosów.

(111) 343555
(220) 2019 09 04
(210) 504113
(151) 2021 06 30
(441) 2019 10 07
(732)	STACJA SOPOT COLTEX CZAJA SPÓŁKA JAWNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	STACJA SOPOT
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, tymczasowe zakwaterowanie, usługi hotelowe,
usługi hoteli i moteli, domy turystyczne, pensjonaty, domy gościnne,
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, zakwaterowanie na pobyt czasowy.
(111) 343556
(220) 2021 04 09
(210) 527282
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CG STYLER600
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Lekarstwa, Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Enzymy
do celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Mieszaniny farmaceutyczne, Płyny do celów farmaceutycznych,
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Peptydy syntetyczne
do celów farmaceutycznych, Kwasy do celów farmaceutycznych,
Biologiczne preparaty do celów medycznych, Enzymy do celów medycznych, Enzymy do użytku medycznego lub weterynaryjnego,
Komórki do celów medycznych, Płyny medyczne do skóry, Preparaty
aminokwasowe do użytku medycznego, Preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych,
Preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Strzykawki
napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych,
Aminokwasy do celów medycznych, Preparaty aminokwasowe
do użytku farmaceutycznego, Białka regulacyjne do użytku medycznego, Białko osocza ludzkiego, Preparaty higieniczne do celów medycznych, Preparaty higieniczne do użytku medycznego, Produkty
higieniczne do celów medycznych.
(111) 343557
(220) 2021 04 09
(210) 527330
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LINERASE
(510), (511) 3 Balsamy do celów kosmetycznych, Emulsje do twarzy
[do użytku kosmetycznego], Kosmetyki, Kosmetyki upiększające,
Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Maseczki do skóry [kosmetyki], Peelingi
złuszczające do celów kosmetycznych, 5 Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Lekarstwa, Eliksiry [preparaty
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farmaceutyczne], Enzymy do celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Mieszaniny farmaceutyczne, Płyny
do celów farmaceutycznych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne,
Preparaty farmaceutyczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne,
Peptydy syntetyczne do celów farmaceutycznych, Kwasy do celów
farmaceutycznych, Biologiczne preparaty do celów medycznych,
Enzymy do celów medycznych, Enzymy do użytku medycznego lub
weterynaryjnego, Komórki do celów medycznych, Płyny medyczne
do skóry, Preparaty aminokwasowe do użytku medycznego, Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, Preparaty bakteryjne
do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi
do celów medycznych, Aminokwasy do celów medycznych, Preparaty aminokwasowe do użytku farmaceutycznego, Białka regulacyjne
do użytku medycznego, Białko osocza ludzkiego, Preparaty higieniczne do celów medycznych, Preparaty higieniczne do użytku medycznego, Produkty higieniczne do celów medycznych.

(111) 343558
(220) 2018 03 06 K
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732)	Hansen Lars, Aalborg (DK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NORDIC OIL
(540)

(210) 505406

(591) jasnozielony
(531) 01.15.15, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 środki higieniczne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, olejki lecznicze, leki naturalne, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, suplementy dietetyczne i odżywcze, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 29 oleje
i tłuszcze do celów spożywczych, oleje spożywcze, mieszany olej (artykuły spożywcze).
(111) 343559
(220) 2019 10 17
(210) 505766
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732) MARCZEWSKI MIROSŁAW PAWEŁ PHU CAVISTE,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LA VINOTHEQUE SALON DES VINS
(540)

(591) czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wina, usługi
handlu detalicznego związane z winem, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie produktów delikatesowych.
(111) 343560
(220) 2019 10 21
(210) 505844
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Lensil
(540)

(591) biały, jasnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki i preparaty
do mycia, mydła, mydła lecznicze, mydła w płynie, preparaty do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty pod prysznic, szampony, żele pod
prysznic, wyroby chemii gospodarczej, środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mleczka, żele, płyny
i proszki do czyszczenia i polerowania, żel oczyszczający, mleczko
oczyszczające, detergenty, środki i preparaty piorące, proszki, płyny
i mydła do prania, koncentraty do prania, płyny do płukania tkanin,
koncentraty do płukania tkanin, środki i preparaty do zmiękczania
tkanin, krochmal, środki i preparaty do krochmalenia, płyny do mycia naczyń, środki i preparaty do namaczania tkanin, środki i preparaty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku domowego, mydła
do ożywiania koloru tkanin, środki i preparaty wybielające stosowane w praniu, środki i preparaty do odbarwiania, środki i preparaty
odtłuszczające, środki i preparaty do wywabiania plam, woda zapachowa do prasowania, preparaty do usuwania kamienia dla gospodarstw domowych, środki i preparaty do prania, czyszczenia i konserwacji skóry, środki i preparaty do czyszczenia szkła, szyb i luster.
(111) 343561
(220) 2019 10 21
(210) 505864
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 01
(732) KASPRZYCKA-ROSIKOŃ GRAŻYNA ROSIKON PRESS,
Izabelin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rosikon press
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 16 czasopisma, książki, dzienniki, periodyki, publikacje,
inne wydawnictwa prasowe oraz reklamowe, w tym druki, foldery,
afisze, prospekty, katalogi, broszury, naklejki, nalepki, kalendarze,
papeteria, galanteria papiernicza, materiały szkoleniowe i instruktażowe, artykuły piśmiennicze, introligatorskie i fotograficzne, albumy
fotograficzne i kolekcjonerskie, minialbumy fotograficzne, reprodukcje fotograficzne, fotografie.
(111) 343562
(220) 2019 12 06
(210) 507713
(151) 2021 06 29
(441) 2020 01 27
(732) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEYNN BEAUTY
(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 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 i 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 bo twarzy, szminki do ust,
tusz do brwi, tusze do rzęs, wydłużające tusze do rzęs, kremowe mydło do ciała, mydła, mydła do rak, 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 rak, 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, mleczka 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 skory
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 pudelka szklane, statuetki z porcelany, ceramiki. gliny, terakoty lub szklą, 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 i urody, usługi szkól 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 kosme-

Nr 29/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

tycznych 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
doradztw a w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztw a 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, usługi 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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(732) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław (PL)
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(540) DEYNN BEAUTY
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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 i 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 bo twarzy,
szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs, wydłużające tusze do rzęs,
kremowe mydło do ciała, mydła, mydła do rak, 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 rak, 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 1 ciała, mleczka do ciała,
mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające, mus do pielęgnacji skóry, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze serum do skory, 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, pu-
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der 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 skory 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 pudelka szklane, statuetki z porcelany,
ceramiki. gliny, terakoty lub szklą, 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 i urody, usługi szkól 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 doradztw
a w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztw a 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,
usługi 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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(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
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(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 i 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 stop 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 stop [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, mleczka 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 j 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 samo opalania, 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 nawilżając 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 on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej świad-

czone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, 41 instruktaż
w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody,
szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kosmetyki i urody, usługi szkol 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 on-line 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, usługi
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) 343565
(220) 2021 02 05
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 08
(732) POLFLUID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielątkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLUIDOL
(540)

(210) 524167

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.16, 26.13.01, 26.13.25
(510), (511) 1 Preparaty emulgujące, Chłodziwa, 3 Czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, 4 Oleje smarujące
do chłodzenia metalu podczas skrawania, Oleje smarujące do użytku
jako ciecze chłodząco-smarujące [przy obróbce skrawaniem], Smary
do frezowania i gwintowania, Mineralne oleje smarowe.
(111) 343566
(220) 2021 02 05
(210) 524177
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 08
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, zielony
(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.05, 26.01.15, 29.01.12
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(510), (511) 29 Konserwowane, mrożone, chłodzone, liofilizowane,
suszone i gotowane owoce i warzywa, Przetwory owocowe i warzywne, Owoce w formie ekstraktów lub w proszku jako dodatki
do żywności, Owoce kandyzowane, Orzechy i pestki przetworzone,
Batony na bazie orzechów i nasion, Batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, pestek i nasion, Przekąski na bazie warzyw,
Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie soi, Kandyzowane przekąski owocowe, Przekąski na bazie suszonych owoców, Substytuty mleka, Gotowe dania i desery na bazie produktów mlecznych (instant
i do gotowania oraz gotowe) także z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, nasion i orzechów, także
przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów,
ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych,
kwiatowych, roślinnych, Gotowe dania na bazie owoców i warzyw
konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych instant
i do gotowania oraz gotowe także wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez
laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/
lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych,
roślinnych, Gotowe dania na bazie przetworzonych orzechów i pestek instant i do gotowania oraz gotowe także wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro
i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej
wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Zupy, Algi do żywności dla ludzi, Chipsy ziemniaczane, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, Galaretki, w tym galaretki
owocowe także z dodatkiem warzyw i owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Dżemy, Kompoty, Pasty owocowe i warzywne,
Przeciery owocowe w formie musów, Pasty do pieczywa na bazie
produktów mlecznych, Pasty do pieczywa na bazie orzechów, Pasty
do pieczywa na bazie owoców, Masło orzechowe, Produkty mleczne,
Napoje z produktów mlecznych, Napoje mleczne zawierające owoce,
Jogurt, Kefir [napój mleczny], Koktajle mleczne, Puddingi mleczne,
Kompozycje owoców przetworzonych, Miąższ owoców, Napoje
mleczne z przewagą mleka, Koktajle i napoje na bazie substytutów
mleka z dodatkiem owoców i warzyw także przetworzonych, i/lub
z dodatkiem ziaren, nasion, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein,
i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, Napoje na bazie
mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje
na bazie mleka orzechowego, Purée z warzyw, także w proszku, Purée z owoców, także w proszku, Wszystkie wyżej wymienione produkty wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składni-
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kami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, Daktyle,
Aloes spożywczy, Ekstrakty alg do celów spożywczych, Jagody, konserwowane, Kukurydza cukrowa, przetworzona, Lecytyna do celów
kulinarnych, Oleje jadalne, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło
kokosowe [olej kokosowy], Migdały mielone, Mleko, Mleko kokosowe, Mleko migdałowe, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko sojowe,
Mleko w proszku, Mleko z orzeszków ziemnych, Mleko z orzeszków
ziemnych do celów kulinarnych, Nasiona jadalne, Nasiona słonecznika przetworzone, Nasiona przetworzone, Olej i tłuszcz kokosowy
[do celów spożywczych], Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy ziemne przetworzone, Owoce konserwowane w alkoholu, Pektyna do celów kulinarnych, Agar-agar do celów kulinarnych, Pyłki kwiatowe jako żywność,
Rodzynki, Serwatka, Skórki owocowe, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Wiórki kokosowe, Bita śmietana, Proszek do stworzenia bitej śmietany, 30 Produkty zbożowe, w tym śniadaniowe preparaty
zbożowe, jaglanki, gryczanki, owsianki, ryż, muesli i płatki zbożowe,
instant i do gotowania oraz gotowe i/lub z dodatkiem produktów
skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów
mlecznych, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów,
ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami,
wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Wyroby piekarnicze i cukiernicze w postacie gotowych mieszanek do sporządzenia
w domu, także instant, w proszku, w formie gotowego ciasta, świeże,
schłodzone, mrożone, także na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż
i produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem
produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, i/lub owoców i warzyw także przetworzonych,
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Przyprawy do pieczenia, Słodycze, Guma do żucia, Batony w tym batony energetyczne, Ciasta, Ciastka, Herbatniki, Przekąski wytwarzane z muesli, Przekąski z produktów zbożowych, w tym z ekstrudowanych zbóż,
Ekspandowane zboża przeznaczone do spożycia dla ludzi, Przekąski
składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Chrupki zbożowe, Chrupki
serowe, Chipsy jako produkty zbożowe, Musy (słodycze), Czekolada,
Desery instant i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/
lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Desery na bazie
tapioki instant i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion i orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/
lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebioty-
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kami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Sosy owocowe, Pasty
do pieczywa na bazie czekolady i kakao, Pasta migdałowa, Napoje
kawowe, Kakaowe napoje, Napoje czekoladowe, Mrożone napoje
[frappe], Napoje z lodów, Czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, Napoje na bazie herbaty
z owocowymi dodatkami smakowymi, Słodkie dekoracje do ciast,
w tym pisaki spożywcze, Gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mącznych świeże, mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia,
także instant, w proszku, w postaci gotowych mieszanek do przygotowania w domu także z dodatkiem warzyw, owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Dania na bazie
mąki, dania na bazie zbóż, dania na bazie skrobi świeże, mrożone,
schłodzone, gotowe do spożycia, także instant, w proszku, w postaci
gotowych mieszanek do przygotowania w domu także z dodatkiem
warzyw, owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi,
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
Budynie, w tym budynie zbożowe instant i do gotowania oraz gotowe, i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych, orzechów, ziaren,
nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców także przetworzonych,
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Kisiele instant
i do gotowania oraz gotowe, także z dodatkiem produktów skrobiowych, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Pieczywo, Chleb,
Chleb bezdrożdżowy, Ciasto [masa do pieczenia], Ciasto na słodkie
wypieki, Ciasto na wypieki, Ciasto w proszku, Dania liofilizowane,
których głównym składnikiem są produkty zbożowe, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Lody, Kanapki wegetariańskie lub wegańskie, Pizza, także
w wersji wegetariańskiej lub wegańskiej, Zapiekanki wegetariańskie
lub wegańskie, Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje kawowe
z mlekiem, Orzechy w czekoladzie, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Płatki kukurydziane, Produkty spożywcze na bazie owsa, Przekąski na bazie ryżu, Pud-

dingi, Sorbety [lody] z dodatkiem orzechów, ziaren, nasion, i/lub
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub
czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone dodatkami
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Suchary, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
Nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej
na kontrolowaniu kalorii, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
Wszystkie wyżej wymienione produkty również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro
i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej
wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki
oraz żelków także z dodatkiem owoców także przetworzonych,
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez
laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/
lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych,
roślinnych, Placki, naleśniki i racuchy w postaci gotowych mieszanek
do sporządzenia w domu, w formie gotowego ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów
mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub
owoców i warzyw także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów,
ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych,
kwiatowych, roślinnych, Miód, Cukier, Przyprawy, Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne,
Gryka, przetworzona, Herbata, Herbata mrożona, Kakao, Preparaty
z kakao, Kasza bulgur, Kasza kukurydziana, Kasza manna, Kasze spożywcze, Kawa, Kawa niepalona, Substytuty kawy oraz napoje na bazie substytutów kawy również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Kukurydza mielona, Kukurydza prażona [popcorn], Kuskus, Mąka, Mąka gryczana
do celów spożywczych, Mąka jęczmienna, Mąka kukurydziana, Mąka
orzechowa, Mąka pszenna, Mąka z tapioki, Mąka ziemniaczana,
Mleczko pszczele, Napary, inne niż do celów leczniczych, Napoje
na bazie rumianku, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Preparaty
roślinne zastępujące kawę, Propolis, Przetworzona komosa ryżowa,
Przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, Mączka z roślin
strączkowych, Ryż, Ryż błyskawiczny, Sago, Siemię lniane do celów
kulinarnych [przyprawa], Naturalne substancje słodzące, Syrop z agawy [słodzik naturalny], Syropy i melasa, Tapioka, Ziarna sezamu [przy-
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prawy], Zioła do celów spożywczych, Proszek do pieczenia, soda
do pieczenia, Przyprawy i dodatki smakowe do ciast, aromaty
do ciast, Drożdże w proszku, Enzymy do ciast, Karmel, Kremy budyniowe w proszku, Mięta do wyrobów cukierniczych, Nadzienia na bazie czekolady i kawy do wyrobów cukierniczych, Masy śmietanowe
do ciast i deserów, Aromaty waniliowe, Cukier waniliowy, Ekstrakty
smakowe do ciast, Kremy do ciast, Polewy cukiernicze, Czekolada
na polewy lub posypki do wyrobów cukierniczych i ciast, Lukry, posypki cukrowe do deserów i ciast, Słodkie sosy do deserów i ciast,
także instant, Gofry, naleśniki, placki i racuchy także w proszku, Słodka masa plastyczna do wyrobów cukierniczych.

(111) 343567
(220) 2021 02 05
(210) 524178
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 08
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 29 Konserwowane, mrożone, chłodzone, liofilizowane,
suszone i gotowane owoce i warzywa, Przetwory owocowe i warzywne, Owoce w formie ekstraktów lub w proszku jako dodatki
do żywności, Owoce kandyzowane, Orzechy i pestki przetworzone,
Batony na bazie orzechów i nasion, Batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, pestek i nasion, Przekąski na bazie warzyw,
Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie soi, Kandyzowane przekąski owocowe, Przekąski na bazie suszonych owoców, Substytuty mleka, Gotowe dania i desery na bazie produktów mlecznych (instant
i do gotowania oraz gotowe) także z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, nasion i orzechów, także
przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów,
ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych,
kwiatowych, roślinnych, Gotowe dania na bazie owoców i warzyw
konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych instant
i do gotowania oraz gotowe także wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez
laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/
lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych,
roślinnych, Gotowe dania na bazie przetworzonych orzechów i pestek instant i do gotowania oraz gotowe także wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro
i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej
wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
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wych, roślinnych, Zupy, Algi do żywności dla ludzi, Chipsy ziemniaczane, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, Galaretki, w tym galaretki
owocowe także z dodatkiem warzyw i owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Dżemy, Kompoty, Pasty owocowe i warzywne,
Przeciery owocowe w formie musów, Pasty do pieczywa na bazie
produktów mlecznych, Pasty do pieczywa na bazie orzechów, Pasty
do pieczywa na bazie owoców, Masło orzechowe, Produkty mleczne,
Napoje z produktów mlecznych, Napoje mleczne zawierające owoce,
Jogurt, Kefir [napój mleczny], Koktajle mleczne, Puddingi mleczne,
Kompozycje owoców przetworzonych, Miąższ owoców, Napoje
mleczne z przewagą mleka, Koktajle i napoje na bazie substytutów
mleka z dodatkiem owoców i warzyw także przetworzonych, i/lub
z dodatkiem ziaren, nasion, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein,
i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, Napoje na bazie
mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje
na bazie mleka orzechowego, Purée z warzyw, także w proszku, Purée z owoców, także w proszku, Wszystkie wyżej wymienione produkty wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, Daktyle,
Aloes spożywczy, Ekstrakty alg do celów spożywczych, Jagody, konserwowane, Kukurydza cukrowa, przetworzona, Lecytyna do celów
kulinarnych, Oleje jadalne, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło
kokosowe [olej kokosowy], Migdały mielone, Mleko, Mleko kokosowe, Mleko migdałowe, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko sojowe,
Mleko w proszku, Mleko z orzeszków ziemnych, Mleko z orzeszków
ziemnych do celów kulinarnych, Nasiona jadalne, Nasiona słonecznika przetworzone, Nasiona przetworzone, Olej i tłuszcz kokosowy
[do celów spożywczych], Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy ziemne przetworzone, Owoce konserwowane w alkoholu, Pektyna do celów kulinarnych, Agar-agar do celów kulinarnych, Pyłki kwiatowe jako żywność,
Rodzynki, Serwatka, Skórki owocowe, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Wiórki kokosowe, Bita śmietana, Proszek do stworzenia bitej śmietany, 30 Produkty zbożowe, w tym śniadaniowe preparaty
zbożowe, jaglanki, gryczanki, owsianki, ryż, muesli i płatki zbożowe,
instant i do gotowania oraz gotowe i/lub z dodatkiem produktów
skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów
mlecznych, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów,
ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami,
wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Wyroby piekarnicze i cukiernicze w postacie gotowych mieszanek do sporządzenia
w domu, także instant, w proszku, w formie gotowego ciasta, świeże,
schłodzone, mrożone, także na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż
i produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem
produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, i/lub owoców i warzyw także przetworzonych,
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub pro-
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tein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Przyprawy do pieczenia, Słodycze, Guma do żucia, Batony w tym batony energetyczne, Ciasta, Ciastka, Herbatniki, Przekąski wytwarzane z muesli, Przekąski z produktów zbożowych, w tym z ekstrudowanych zbóż,
Ekspandowane zboża przeznaczone do spożycia dla ludzi, Przekąski
składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Chrupki zbożowe, Chrupki
serowe, Chipsy jako produkty zbożowe, Musy (słodycze), Czekolada,
Desery instant i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/
lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Desery na bazie
tapioki instant i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion i orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/
lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Sosy owocowe, Pasty
do pieczywa na bazie czekolady i kakao, Pasta migdałowa, Napoje
kawowe, Kakaowe napoje, Napoje czekoladowe, Mrożone napoje
[frappe], Napoje z lodów, Czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, Napoje na bazie herbaty
z owocowymi dodatkami smakowymi, Słodkie dekoracje do ciast,
w tym pisaki spożywcze, Gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mącznych świeże, mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia,
także instant, w proszku, w postaci gotowych mieszanek do przygotowania w domu także z dodatkiem warzyw, owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Dania na bazie
mąki, dania na bazie zbóż, dania na bazie skrobi świeże, mrożone,
schłodzone, gotowe do spożycia, także instant, w proszku, w postaci
gotowych mieszanek do przygotowania w domu także z dodatkiem
warzyw, owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi,
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
Budynie, w tym budynie zbożowe instant i do gotowania oraz gotowe, i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych, orzechów, ziaren,
nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytutów mleka, ma-

sła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców także przetworzonych,
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Kisiele instant
i do gotowania oraz gotowe, także z dodatkiem produktów skrobiowych, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Pieczywo, Chleb,
Chleb bezdrożdżowy, Ciasto [masa do pieczenia], Ciasto na słodkie
wypieki, Ciasto na wypieki, Ciasto w proszku, Dania liofilizowane,
których głównym składnikiem są produkty zbożowe, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Lody, Kanapki wegetariańskie lub wegańskie, Pizza, także
w wersji wegetariańskiej lub wegańskiej, Zapiekanki wegetariańskie
lub wegańskie, Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje kawowe
z mlekiem, Orzechy w czekoladzie, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Płatki kukurydziane, Produkty spożywcze na bazie owsa, Przekąski na bazie ryżu, Puddingi, Sorbety [lody] z dodatkiem orzechów, ziaren, nasion, i/lub
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub
czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone dodatkami
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Suchary, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
Nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej
na kontrolowaniu kalorii, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
Wszystkie wyżej wymienione produkty również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro
i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej
wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki
oraz żelków także z dodatkiem owoców także przetworzonych,
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez
laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/
lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych,
roślinnych, Placki, naleśniki i racuchy w postaci gotowych mieszanek
do sporządzenia w domu, w formie gotowego ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów
mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub
owoców i warzyw także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone do-
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datkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów,
ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych,
kwiatowych, roślinnych, Miód, Cukier, Przyprawy, Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne,
Gryka, przetworzona, Herbata, Herbata mrożona, Kakao, Preparaty
z kakao, Kasza bulgur, Kasza kukurydziana, Kasza manna, Kasze spożywcze, Kawa, Kawa niepalona, Substytuty kawy oraz napoje na bazie
substytutów kawy również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi,
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Kukurydza mielona, Kukurydza prażona [popcorn], Kuskus, Mąka, Mąka gryczana
do celów spożywczych, Mąka jęczmienna, Mąka kukurydziana, Mąka
orzechowa, Mąka pszenna, Mąka z tapioki, Mąka ziemniaczana,
Mleczko pszczele, Napary, inne niż do celów leczniczych, Napoje
na bazie rumianku, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Preparaty
roślinne zastępujące kawę, Propolis, Przetworzona komosa ryżowa,
Przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, Mączka z roślin
strączkowych, Ryż, Ryż błyskawiczny, Sago, Siemię lniane do celów
kulinarnych [przyprawa], Naturalne substancje słodzące, Syrop z agawy [słodzik naturalny], Syropy i melasa, Tapioka, Ziarna sezamu [przyprawy], Zioła do celów spożywczych, Proszek do pieczenia, soda
do pieczenia, Przyprawy i dodatki smakowe do ciast, aromaty
do ciast, Drożdże w proszku, Enzymy do ciast, Karmel, Kremy budyniowe w proszku, Mięta do wyrobów cukierniczych, Nadzienia na bazie czekolady i kawy do wyrobów cukierniczych, Masy śmietanowe
do ciast i deserów, Aromaty waniliowe, Cukier waniliowy, Ekstrakty
smakowe do ciast, Kremy do ciast, Polewy cukiernicze, Czekolada
na polewy lub posypki do wyrobów cukierniczych i ciast, Lukry, posypki cukrowe do deserów i ciast, Słodkie sosy do deserów i ciast,
także instant, Gofry, naleśniki, placki i racuchy także w proszku, Słodka masa plastyczna do wyrobów cukierniczych.

(111) 343568
(220) 2021 02 05
(210) 524184
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 08
(732) KWAŚNIAK PAWEŁ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sunhelp
(510), (511) 9 Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
37 Montaż instalacji na placach budowy, 42 Doradztwo w zakresie
oszczędności energii.
(111) 343569
(220) 2021 02 05
(210) 524194
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 08
(732)	AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILY OPTIC
(540)

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 02.09.04, 26.01.06, 26.01.05, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 Roztwory do czyszczenia szkieł okularów, Ściereczki
nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia okularów, 5 Środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, Roztwory do płukania soczewek kontaktowych, Roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, Roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, Krople
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do oczu, 9 Artykuły optyczne, Urządzenia i przyrządy optyczne, Okulary, Oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, Soczewki okularowe, Okulary antyrefleksyjne, Okulary korekcyjne, Okulary
do czytania, Gotowe okulary do czytania, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary do uprawiania sportu, Okulary progresywne, Okulary
ochronne, Okulary pływackie, Okulary przeciwoświetleniowe, Okulary 3D, Okulary dla rowerzystów, Okulary inteligentne, Soczewki
kontaktowe, Soczewki optyczne, Pryzmaty, Szkła powiększające,
Lornetki, Teleskopy, Mikroskopy, Łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, Paski do okularów, Futerały na okulary, Etui
na okulary, Pojemniki do soczewek kontaktowych, Futerały na urządzenia optyczne, Szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary,
Części do okularów, Soczewki korekcyjne [optyka], Szklane soczewki
optyczne, Woreczki na okulary, Etui na akcesoria optyczne, Gogle
korekcyjne do pływania, Optyczne artykuły, Osłony do okularów,
Pojemniczki na szkła kontaktowe, Smycze do okularów, Łańcuszki
do binokli, Zauszniki do okularów, Urządzenia do mycia szkieł kontaktowych, Uchwyty do okularów, Rzemienie do okularów, Paski do okularów przeciwsłonecznych, 10 Aparaty słuchowe i akcesoria do nich,
Elektryczne aparaty słuchowe i akcesoria do nich, Aparaty słuchowe
dla niesłyszących i akcesoria do nich, Aparaty słuchowe sterowane
elektrycznie i akcesoria do nich, Adaptery do aparatów słuchowych,
Zatyczki do uszu, Zatyczki do uszu [przyrządy do ochrony uszu],
Wkładki douszne do użytku medycznego, Wkładki douszne będące
elementami aparatów słuchowych, Przyrządy do badania wzroku,
Urządzenia do badania wzroku, Przyrządy do badania oczu, Urządzenia do badania oczu, 35 Usługi sprzedaży następujących towarów:
krople do oczu, suplementy diety, roztwory do czyszczenia szkieł
okularów, ściereczki nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia okularów, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, roztwory do płukania soczewek kontaktowych, roztwory nawilżające
do soczewek kontaktowych, roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, soczewki
okularowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary do uprawiania sportu,
soczewki kontaktowe, soczewki optyczne, pryzmaty, szkła powiększające, lornetki, teleskopy, mikroskopy, okulary do czytania, gotowe
okulary do czytania, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, paski do okularów, futerały na okulary, etui na okulary, pojemniki do soczewek kontaktowych, futerały na urządzenia
optyczne, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, okulary
antyrefleksyjne, okulary korekcyjne, okulary progresywne, okulary
ochronne, okulary pływackie, okulary przeciwoświetleniowe, okulary 3D, okulary dla rowerzystów, okulary inteligentne, okulary przeciwsłoneczne, części do okularów, oprawki do okularów i okularów
przeciwsłonecznych, soczewki korekcyjne [optyka], szklane soczewki optyczne, woreczki na okulary, etui na akcesoria optyczne, futerały
na okulary, gogle korekcyjne do pływania, optyczne artykuły, osłony
do okularów, pojemniczki na szkła kontaktowe, smycze do okularów,
łańcuszki do binokli, zauszniki do okularów, urządzenia do mycia
szkieł kontaktowych, uchwyty do okularów, rzemienie do okularów,
paski do okularów przeciwsłonecznych, aparaty słuchowe i akcesoria
do nich, elektryczne aparaty słuchowe i akcesoria do nich, aparaty
słuchowe dla niesłyszących i akcesoria do nich, aparaty słuchowe
sterowane elektrycznie i akcesoria do nich, adaptery do aparatów
słuchowych, zatyczki do uszu, zatyczki do uszu [przyrządy do ochrony uszu], wkładki douszne do użytku medycznego, wkładki douszne
będące elementami aparatów słuchowych, przyrządy do badania
wzroku, urządzenia do badania wzroku, przyrządy do badania oczu,
urządzenia do badania oczu, Prowadzenie sklepu internetowego opartego na sprzedaży i doradztwie z zakresu optyki, oftalmiki
i kontaktologii, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu
sprawami biznesowymi, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi, Usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju
przedsiębiorstw, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, Usługi zarządzania biurowego [dla
osób trzecich], Usługi w zakresie czynności biurowych, Usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], Usługi sekretarskie
i biurowe, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Pomoc przy prowadzeniu franczyz, Doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Usłu-
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gi w zakresie pośrednictwa pracy, Księgowość, Księgowość administracyjna, Usługi reklamowe, Dystrybucja materiałów reklamowych,
Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, Dystrybucja
próbek reklamowych, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo
reklamowe i marketingowe, Usługi doradcze dotyczące reklamy,
Badanie rynku, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Badania opinii publicznej, Analizy prognoz ekonomicznych do celów
działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów ekonomicznych,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, Usługi franchisingowe w zakresie
zakładania i prowadzenia salonów optycznych, Prowadzenie sklepu
w zakresie soczewek kontaktowych i akcesoriów pielęgnacyjnych,
37 Naprawa i konserwacja aparatów słuchowych dla osób niesłyszących, Naprawa okularów, Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją okularów, Budowa sklepów, 41 Edukacja, Usługi edukacyjne, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Usługi
szkolenia personelu, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Szkolenia z zakresu optometrii, 44 Usługi okulistyczne, Diagnostyka okulistyczna,
Zabiegi okulistyczne, Usługi ortooptyczne, Usługi optyczne, Badania
optyczne, Dopasowywanie soczewek optycznych, Usługi badania
wzroku [zakłady optyczne], Dopasowywanie okularów, Usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, Usługi optometryczne,
Doradztwo związane z badaniem słuchu, Poradnictwo medyczne
związane z utratą słuchu, Usługi przesiewowych badań wzroku, Badanie słuchu.

(111) 343570
(220) 2021 02 05
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 08
(732) KONIECZKO ANITA, Poronin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SERCE TATR
(540)

(210) 524207

(531) 02.09.01, 06.01.01, 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01
(510), (511) 43 Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
Pensjonaty, domy gościnne, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach.
(111) 343571
(220) 2021 02 06
(210) 524216
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732)	SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gogolin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKOGROSZEK Classic
(540)

(591) ciemnozielony, zielony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.22, 01.15.05, 26.03.02,
26.03.13, 26.03.22, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Mieszanki węgla, Paliwa
mineralne, Paliwa w formie brykietów, granulek, Brykiety materiałów palnych, Antracyt, Brykiety, Pastylki paliwowe, 35 Zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa paliw
stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych,
paliw w formie brykietów, granulek, brykietów, materiałów palnych,
Organizowanie sieci sprzedaży, Agencje eksportowo-importowe,
Pośrednictwo handlowe, Prezentacja oferty handlowej w Interne-

cie, Promocja sprzedaży, Dostarczanie informacji handlowej, Organizowanie giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz
wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych, 39
Składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw
stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych,
paliw w formie brykietów, granulek, brykietów materiałów palnych,
Transport.

(111) 343572
(220) 2021 02 06
(210) 524217
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732)	SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gogolin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKOGROSZEK Comfort
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 02.01.23, 02.01.30, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02,
26.04.22, 26.03.02, 26.03.13, 26.03.22
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Mieszanki węgla, Paliwa
mineralne, Paliwa w formie brykietów, granulek, Brykiety materiałów palnych, Antracyt, Brykiety, Pastylki paliwowe, 35 Zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw
w formie brykietów, granulek, brykietów, materiałów palnych, Organizowanie sieci sprzedaży, Agencje eksportowo-importowe, Pośrednictwo handlowe, Prezentacja oferty handlowej w Internecie, Promocja
sprzedaży, Dostarczanie informacji handlowej, Organizowanie giełd,
aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach
handlowych, reklamowych lub promocyjnych, 39 Składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych, grafitu,
koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie
brykietów, granulek, brykietów materiałów palnych, Transport.
(111) 343573
(220) 2021 02 06
(210) 524219
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732)	SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gogolin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOLESŁAW CHROBRY
(540)

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 02.01.01, 02.01.02, 02.01.04, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13,
24.09.02, 24.09.03, 24.09.24, 24.09.25, 26.05.01, 26.05.09, 26.05.16,
26.05.22, 26.01.01
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Mieszanki węgla, Paliwa
mineralne, Paliwa w formie brykietów, granulek, Brykiety materiałów palnych, Antracyt, Brykiety, Pastylki paliwowe, 35 Zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za po-
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średnictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw
w formie brykietów, granulek, brykietów, materiałów palnych, Organizowanie sieci sprzedaży, Agencje eksportowo-importowe, Pośrednictwo handlowe, Prezentacja oferty handlowej w Internecie, Promocja
sprzedaży, Dostarczanie informacji handlowej, Organizowanie giełd,
aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach
handlowych, reklamowych lub promocyjnych, 39 Składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych, grafitu,
koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie
brykietów, granulek, brykietów materiałów palnych, Transport.

(111) 343574
(220) 2021 02 06
(210) 524220
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732)	SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gogolin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AUGUST II MOCNY
(540)

(591) czarny, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.01, 26.05.09, 26.05.16, 26.05.22,
02.01.01, 02.01.04, 02.01.23, 26.01.01, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.05,
24.09.24, 24.09.25
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Mieszanki węgla, Paliwa
mineralne, Paliwa w formie brykietów, granulek, Brykiety materiałów palnych, Antracyt, Brykiety, Pastylki paliwowe, 35 Zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw
w formie brykietów, granulek, brykietów, materiałów palnych, Organizowanie sieci sprzedaży, Agencje eksportowo-importowe, Pośrednictwo handlowe, Prezentacja oferty handlowej w Internecie, Promocja
sprzedaży, Dostarczanie informacji handlowej, Organizowanie giełd,
aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach
handlowych, reklamowych lub promocyjnych, 39 Składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych, grafitu,
koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie
brykietów, granulek, brykietów materiałów palnych, Transport.
(111) 343575
(220) 2021 02 06
(210) 524222
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732)	SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gogolin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP EKOGROSZEK
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 01.01.04, 01.01.10, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.22, 27.05.01,
29.01.12, 26.03.01, 26.03.05, 26.04.06, 26.04.13
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(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Mieszanki węgla, Paliwa
mineralne, Paliwa w formie brykietów, granulek, Brykiety materiałów palnych, Antracyt, Brykiety, Pastylki paliwowe, 35 Zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw
w formie brykietów, granulek, brykietów, materiałów palnych, Organizowanie sieci sprzedaży, Agencje eksportowo-importowe, Pośrednictwo handlowe, Prezentacja oferty handlowej w Internecie, Promocja
sprzedaży, Dostarczanie informacji handlowej, Organizowanie giełd,
aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach
handlowych, reklamowych lub promocyjnych, 39 Składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych, grafitu,
koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie
brykietów, granulek, brykietów materiałów palnych, Transport.

(111) 343576
(220) 2021 02 06
(210) 524223
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732)	SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gogolin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP PELLET Platinum
(540)

(591) granatowy, biały, szary
(531) 01.01.04, 01.01.10, 26.03.02, 26.03.05, 26.03.19, 27.05.01,
29.01.13, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.22, 26.04.06, 26.04.13
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Mieszanki węgla, Paliwa
mineralne, Paliwa w formie brykietów, granulek, Brykiety materiałów palnych, Antracyt, Brykiety, Pastylki paliwowe, 35 Zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw
w formie brykietów, granulek, brykietów, materiałów palnych, Organizowanie sieci sprzedaży, Agencje eksportowo-importowe, Pośrednictwo handlowe, Prezentacja oferty handlowej w Internecie, Promocja
sprzedaży, Dostarczanie informacji handlowej, Organizowanie giełd,
aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach
handlowych, reklamowych lub promocyjnych, 39 Składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych, grafitu,
koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie
brykietów, granulek, brykietów materiałów palnych, Transport.
(111) 343577
(220) 2021 02 08
(210) 524290
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732)	GOLDEN LION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GOLDEN LION DEVELOPMENT
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.01, 03.01.24, 03.01.27
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(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Informacje na temat metod
sprzedaży, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi instalacyjne,
czyszczenie, naprawy i konserwacja, Wynajem narzędzi, instalacji
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 42 Planowanie [projektowanie] budynków, Projektowanie
budowlane, Projektowanie budynków, Projektowanie domów.

(111) 343578
(220) 2021 02 09
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) KOSTRZEWA MICHAŁ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SUSHI YA
(540)

(210) 524294

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.07, 26.01.03,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi restauracji sprzedających sushi, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi w zakresie
jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów dla gości.
(111) 343579
(220) 2021 02 09
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) JAWORSKA ANNA, Jarocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NEOME
(540)

(210) 524297

(591) czerwony, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z elektroniką
użytkową, Usługi sprzedaży detalicznej związanej z elektrycznymi
urządzeniami kosmetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych.
(111) 343580
(220) 2021 02 09
(210) 524298
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) TUPAJ PIOTR, Płock (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AP HARDY
(510), (511) 6 Metalowe klucze do zamków, Klucze, Metalowe klucze
uniwersalne do ślusarstwa, Zamki i klucze, z metalu, Metalowe klucze
surowe, Metalowe klucze, 9 Kserografy, Urządzenia i przyrządy kserograficzne, 14 Przyrządy zegarmistrzowskie, Tarcze do artykułów
zegarmistrzowskich, Etui [dopasowane] na artykuły zegarmistrzowskie, Bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo], Etui z metali szlachetnych na artykuły zegarmistrzowskie, Części i akcesoria
do przyrządów zegarmistrzowskich, Kasetki do prezentacji artykułów
zegarmistrzowskich, Przyrządy zegarmistrzowskie wykonane ze zło-

ta, Przyrządy zegarmistrzowskie z mechanizmami kwarcowymi, 20
Karty dostępu [klucze] z tworzyw sztucznych, niekodowane, Karty-klucze z tworzyw sztucznych, niekodowane, Klucze-karty z tworzyw
sztucznych, niekodowane, Plastikowe klucze do dorobienia, Klucze
z tworzyw sztucznych, Klucze bezpieczeństwa, nie z metalu, Klucze
do otwierania zamków (niemetalowe-), Niemetalowe klucze do otwierania zamków, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Rejestracja zwrotu kluczy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych
zegarków, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie produktów finansowych w mediach
komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie futer, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami
do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi handlu detalicznego w zakresie
materiałów budowlanych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z maszynami budowlanymi, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do generalnych wykonawców budowlanych,
Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, Organizacja i przeprowadzanie
aukcji nieruchomości, Aukcje nieruchomości, 37 Naprawa butów,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i przyrządów do produkcji butów, Naprawa i konserwacja przyrządów
zegarmistrzowskich i chronometrycznych, Usługi budowlane, Budowa domów, Usługi zarządzania budową, Budownictwo mieszkaniowe, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowa bloków
mieszkalnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Usługi budowlane w zakresie
budynków mieszkalnych, Budowanie nieruchomości, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości [budownictwo].

(111) 343581
(220) 2021 02 09
(210) 524321
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) 12BUY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Smith&Brown
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 6 Sejfy, Zabezpieczenia metalowe do drzew [konstrukcje], Metalowe zabezpieczenia łańcuszkowe do drzwi, 11 Lodówki,
Zamrażarki, Chłodziarko-zamrażarki, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Okapy pochłaniające dym, Wyciągi kuchenne
[okapy], Piekarniki, Suszarki do rąk, Suszarki do włosów, Suszarki
do ubrań, Stojące lampy, Lampy stojące, Lampy LED, Lampy bakteriobójcze, Lampy UV nie do celów medycznych, Kuchenki mikrofalowe, Tostery, Opiekacze do mięs, Opiekacze do kanapek, Płyty grzew-
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cze [górne płyty kuchenek], Płyty grzewcze [do celów domowych],
Domowe płyty grzewcze, Płyty indukcyjne, Kuchenki indukcyjne,
Czajniki, Wolnowary elektryczne, Szybkowary elektryczne, Dzbanki
do filtrowania wody, Frytkownice, Gofrownice, Grille gazowe, Grille elektryczne, Grille do gotowania, Grille elektryczne do użytku
na wolnym powietrzu, Elektryczne grille do użytku wewnątrz budynków, Grille na węgiel drzewny, Grille węglowe do celów domowych,
Parowary elektryczne, Urządzenia do gotowania, Tunele do gotowania, Instalacje do gotowania, Kuchenki mikrofalowe do gotowania,
Elektryczne urządzenia do gotowania, Elektryczne przybory do gotowania, Urządzenia do gotowania żywności, Rondle elektryczne
do gotowania, Gazowe urządzenia do gotowania, Urządzenia służące do gotowania, Płyty grzejne do gotowania, Urządzenia do gotowania jajek, Urządzenia do gotowania ryżu, Fondue [urządzenia
do gotowania], Generatory dymu do gotowania, Rożna [urządzenia
do gotowania], Garnki elektryczne do gotowania, Balie do gotowania
ubrań, Kuchenki [urządzenia do gotowania], Autoklawy, elektryczne,
do gotowania, Wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, Instalacje
do gotowania przemysłowego, Przemysłowe urządzenia do gotowania ryżu, Elektryczne urządzenia do gotowania ryżu, Elektryczne
urządzenia do gotowania jajek, Urządzenia służące do gotowania
wędzarniczego, Urządzenia zasilane gazem do gotowania, Rożna
[części urządzeń do gotowania], Gotowanie (Urządzenia i instalacje
do-), Urządzenia i instalacje do gotowania, Urządzenia do gotowania
na parze, Gazowe urządzenia kuchenne do gotowania, Elektryczne
urządzenia kuchenne do gotowania, Elektryczne domowe urządzenia do gotowania, Urządzenia do gotowania kuskusu, elektryczne,
Garnki do gotowania kuskusu, elektryczne, Urządzenia gazowe
stosowane w gotowaniu, Urządzenia do gotowania na świeżym powietrzu, Urządzenia elektryczne do gotowania na parze, Elektryczne
urządzenia do gotowania sous vide, Elektryczne urządzenia do gotowania makaronu ramen, Elektryczne urządzenia do gotowania
na parze, Piece wykorzystujące pola częstotliwości powietrza, do gotowania, Elektryczne garnki do gotowania warzyw na parze, Gazowe
urządzenia do gotowania wyposażone w ruszt, Elektryczne urządzenia do gotowania jajek do celów domowych, Sprzęt do gotowania,
podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów.
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(531) 27.05.01, 14.07.20, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 44 Fryzjerskie (Salony-), Fryzjerstwo, Usługi fryzjerskie, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn.
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(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732) PUCKIE HOSPICJUM P.W. ŚW. OJCA PIO, Puck (PL)
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(540) PUCKIE HOSPICJUM PW. ŚW. OJCA PIO
(540)

(591) pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26.01.13, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Edukacyjne aplikacje mobilne, 16 Plakaty, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
Broszury, Książki, Publikacje edukacyjne, Publikacje szkoleniowe,
Publikacje informacyjne, Fotografie, Kalendarze, Kartki z życzeniami,
Koperty, Materiały drukowane, Formularze [blankiety, druki], Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Notatniki, Notesy, Papier, Rysunki,
35 Sprzedaż detaliczna w zakresie płyt CD, kaset magnetofonowych,
kaset wideo i DVD, programów, książek, produktów papierniczych,
materiałów piśmiennych, kart pocztowych, kalendarzy, zakładek
do książek, zeszytów, kartek okolicznościowych, albumów, atlasów,
bloczków do pisania, materiałów do nauczania, notatników, notesów
podręcznych, plakatów, publikacji, fotografii, kopert, kubków, świec,
zniczy, nalepek, naklejek, rysunków, obrazów, blankietów, broszur,
druków, emblematów, Sprzedaż detaliczna i detaliczna online muzyki, materiałów audio, materiałów wideo, elektronicznych publikacji
tekstowych, elektronicznych publikacji obrazowych, Sprzedaż materiałów okolicznościowych związanych z działalnością hospicjum,
36 Usługi finansowe związane z prowadzeniem i inspirowaniem
działalności na rzecz osób w podeszłym wieku i osób niesamodzielnych ze względów zdrowotnych oraz ich rodzin i bliskich, Finansowanie badań socjologicznych, psychologicznych oraz medycznych
w zakresie diagnozy problemów społecznych dotyczących chorób
nowotworowych i innych chorób, Organizowanie funduszy na cele
statutowe, Zbiórki funduszy na cele statutowe, Usługi w zakresie
nieruchomości, Wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń
i warsztatów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie wykładów i seminariów,
Organizowanie i prowadzenie konferencji edukacyjnych, Edukacja
i rozpowszechnianie wiedzy o opiece paliatywnej i hospicyjnej, Edukacja i rozpowszechnianie wiedzy na temat problemów i potrzeb
osób starszych lub osób niesamodzielnych ze względów zdrowotnych oraz ich rodzin i bliskich, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Publikowanie książek, Publikowanie
czasopism, katalogów i broszur, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie drukowanych materiałów szkoleniowych, Publikowanie drukowanych materiałów informacyjnych,
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie książek w formie elektronicznej, Publikowanie czasopism, katalogów i broszur w formie elektronicznej, Publikowanie
drukowanych materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych materiałów informacyjnych
w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów drukowanych,
innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie
wystaw w celach szkoleniowych, Montaż filmów, Montaż wideo,
Montaż programów telewizyjnych, Montaż lub nagrywanie dźwięku
i obrazu, Edycja nagrań wideo, Edycja nagrań audio, Prezentowanie
programów telewizyjnych, Prezentowanie filmów, Produkcja nagrań
wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja filmów, Produkcja nagrań audiowizualnych,
Projektowanie animacji, 42 Badania i analizy naukowe, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie diagnozy problemów społecznych dotyczących chorób nowotworowych i innych chorób, Prowadzenie stron
internetowych, Prowadzenie aplikacji mobilnych, 43 Dostarczanie
żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne], Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Zapewnianie cateringu w zakresie jedzenia i picia [usługi
charytatywne], Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowe zakwaterowanie [usługi charytatywne], Prowadzenie ośrodków opieki nad
osobami w podeszłym wieku i osób niesamodzielnych ze względów
zdrowotnych, w tym ośrodków całodobowej opieki, Udostępnianie
miejsc noclegowych, 44 Prowadzenie hospicjów domowych, Opieka
paliatywna, Opieka pielęgniarska, Opieka psychologiczna, Opieka
medyczna i zdrowotna, Domowa opieka medyczna i zdrowotna, Domowa opieka pielęgniarska, Masaż, Fizjoterapia, usługi medyczne,
Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Konsultacje medyczne,
Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Porady w zakresie farmakologii,
Usługi w zakresie badań medycznych, Usługi informacji medycznej
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi oceny medycznej,
Zdalne monitorowanie danych określających zdrowie lub stan osoby,
Wypożyczanie sprzętu medycznego.
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(591) granatowy, czerwony
(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, Farmaceu-

tyczne 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, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty
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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) czerwony, niebieski
(531) 26.01.06, 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,
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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 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) czerwony, niebieski, granatowy
(531) 26.01.06, 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,
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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, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty
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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 do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki
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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) 343587
(220) 2021 02 09
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pediprofen
(540)

(210) 524338

(591) czerwony, granatowy
(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 żywnościo-

we 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 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
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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) 343588
(220) 2021 02 09
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 26.01.06, 29.01.13

(210) 524339
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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
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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 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 leczni-

czych, 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) 343589
(220) 2021 02 10
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) BRZESKI MARIUSZ, Lniano (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	G GLOBAL-TECH MARIUSZ BRZESKI
(540)

(210) 524351

(591) niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 26.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Instalacja sprzętu hydraulicznego, Usługi w zakresie
konstrukcji hydraulicznych, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych,
Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych.
(111) 343590
(220) 2021 02 10
(210) 524352
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) CIBA TOMASZ, Trzebnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Calma Środowiskowe Centrum Psychiatrii i Psychoterapii
(540)

(591) złoty, biały, szary
(531) 03.13.01, 03.13.24, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 44 Badania psychologiczne, Badanie osobowości do celów psychologicznych, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje
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psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna,
Poradnictwo psychologiczne, Porady psychologiczne, Psychoterapia,
Usługi psychologów, Usługi psychoterapeuty, Usługi psychoterapeutyczne, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Konsultacje psychiatryczne, Psychiatria, Testy psychiatryczne, Usługi psychiatryczne.

(732)	SZÓLC BARTOSZ BS MANUFAKTURA, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BS Manufaktura
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Statuetki i dzieła sztuki
z metali nieszlachetnych.

(111) 343591
(220) 2020 11 16
(210) 520908
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biotylek max B
(540)

(111) 343595
(220) 2021 03 26
(210) 526760
(151) 2021 07 23
(441) 2021 04 06
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KNOCKOUT
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy ziołowe, Witaminy i preparaty witaminowe,
Preparaty witaminowe i mineralne, Mieszanki do picia będące suplementami diety, Dietetyczna żywność do celów medycznych,
Dietetyczne dodatki do żywności, Proszki jako zamienniki posiłków,
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki
odżywcze, 32 Wody mineralne, Napoje owocowe i soki owocowe,
Niegazowane napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje gazowane, Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Napoje
węglowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi,
Napoje dla sportowców, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Soki warzywne, Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, Wyciągi do sporządzania napojów, Proszki do sporządzania napojów, Bezalkoholowe ekstrakty
z owoców używane do sporządzania napojów, Napoje izotoniczne,
Napoje serwatkowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje energetyzujące, Syropy do napojów, Soki, Proszki do produkcji
napojów bezalkoholowych, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe
do sporządzania napojów.

(591) fioletowy, szary, brązowy, jasnobrązowy
(531) 02.09.12, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
do zastosowania doustnego, kapsułki do celów leczniczych, leki.
(111) 343592
(220) 2021 03 23
(210) 526571
(151) 2021 07 23
(441) 2021 04 06
(732) WYRĘBKIEWICZ-ŁUBA PATRYCJA LOGOPATKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LogoPatka
(510), (511) 44 Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej.
(111) 343593
(220) 2021 03 24
(210) 526592
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) ONE SHOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRADYCJA I ZDROWIE OLEJE SZLACHETNE Oliwine
(540)

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne, Odżywki do ust,
Odżywki do włosów, Odżywki do paznokci, 5 Suplementy diety
dla ludzi, Suplementy diety, Suplementy dietetyczne i odżywcze,
Probiotyki (suplementy), Dodatki odżywcze, Dietetyczne dodatki
do żywności, Dodatki dietetyczne, Dodatki dietetyczne w formie
napojów, Odżywcze suplementy diety, 29 Mieszanka olejów [do celów spożywczych], Olej arachidowy [do celów spożywczych], Olej
canola, Olej kokosowy, Olej kostny, jadalny, Olej rzepakowy jadalny,
Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej z oliwek jadalny,
Olej z siemienia lnianego [jadalny], Oleje jadalne, Oleje mieszane
do żywności, Oleje smakowe, Oleje spożywcze, Oliwa z oliwek, Tłuszcze roślinne do gotowania, Tłuszcze roślinne do celów spożywczych,
Tłuszcze do gotowania, Wyroby z masła, Oleje z przyprawami, Zmieszane oleje roślinne do celów kulinarnych, Olej z pestek winogron,
Przetworzone liście winogron, Nasiona przetworzone, Przetworzone
nasiona dyni, Nasiona jadalne.
(111) 343594
(151) 2021 07 21

(220) 2021 03 25
(441) 2021 04 06

(210) 526687

(111) 343596
(220) 2021 03 29
(210) 526816
(151) 2021 07 23
(441) 2021 04 06
(732)	STASZYŃSKI JACEK GREEMOOSE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GreeMoose
(540)

(531) 03.06.06, 14.05.13, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 20 Regały na rośliny, Postumenty pod doniczki na rośliny,
Wieszaki na rośliny, niemetalowe.
(111) 343597
(220) 2021 03 29
(210) 526833
(151) 2021 07 23
(441) 2021 04 06
(732)	SYMBIOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SUZUTRAP
(510), (511) 1 Substancje przylepne przeznaczone do użytku rolnego
w zwalczaniu szkodników, Środki chemiczne do ochrony roślin [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze],
Dodatki chemiczne do środków owadobójczych, 5 Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, Preparaty do niszczenia szkodników, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Środki do tępienia
much, Środki do tępienia szkodników, Środki wabiące owady, 21
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Elektryczne pułapki na owady, Nieelektryczne pułapki na owady,
Owady [elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania-], Przyrządy
do tępienia szkodników i robactwa, Pułapki na muchy [pułapki lub
packi], Pułapki na robactwo, Pułapki na szkodniki, Urządzenia elektryczne do zabijania owadów, Elektryczne urządzenia do wabienia
i zabijania owadów.

(111) 343598
(220) 2020 06 17
(210) 514821
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) BRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRK
(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
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.
(111) 343599
(220) 2020 06 30
(210) 515370
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) BRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRK HARMONY IN TIME AND BUSINESS
(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
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.
(111) 343600
(220) 2021 01 04
(210) 522872
(151) 2021 05 28
(441) 2021 02 08
(732) CITY ONE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CITY 1
(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 uaktualnianie 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
klientów, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu

przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń magazynowych zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 budownictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi
remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty
ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
rozbiórka budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie.

(111) 343601
(220) 2021 02 10
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perełki z Muszelki
(540)

(210) 524401

(591) różowy, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, srebrny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 01.15.21, 17.02.05
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Lalki, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Zabawki pluszowe, Lalki pluszowe.
(111) 343602
(220) 2021 02 10
(210) 524402
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) VERTICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VERTICON
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, 7 Podnośniki [urządzenia], Urządzenia podnośnikowe, Przenośniki, Roboty przemysłowe, 42 Usługi inżynieryjne, Opracowywanie projektów technicznych, Badania
w dziedzinie mechaniki.
(111) 343603
(220) 2021 02 10
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mamaluszki
(540)

(210) 524403

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 24.17.10,
24.17.12, 27.03.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Lalki, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Zabawki pluszowe, Lalki pluszowe,
Zabawki elektroniczne.

Nr 29/2021
(111) 343604
(220) 2021 02 10
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Neo PIANKA
(540)
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(210) 524404

(591) biały, szary, różowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Materiały do modelowania, Modelina polimerowa,
Tworzywa sztuczne do modelowania, Masy specjalne do modelowania, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zestawy kreatywne
do zabawy, Plastelina do zabawy, Zabawki do ściskania.
(111) 343605
(220) 2021 02 10
(210) 524406
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Neopianka
(510), (511) 16 Materiały do modelowania, Modelina polimerowa,
Tworzywa sztuczne do modelowania, Masy specjalne do modelowania, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zestawy kreatywne
do zabawy, Plastelina do zabawy, Zabawki do ściskania.
(111) 343606
(220) 2021 02 10
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Słomkołaki
(540)
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Fajki, Fajki wodne, Filtry do fajek, Filtry do tytoniu, Kamienie używane do fajek wodnych, Pojemniczki na tytoń, Produkty tytoniowe
przeznaczone do ogrzewania, Przybory do czyszczenia fajek, Środki
czyszczące do papierosów elektronicznych, Urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu wdychania, Ustniki do fajek, Wyciory do fajek,
Aromaty do tytoniu, Tytoń luzem, do zwijania i do fajek, Aerozole
do inhalowania i substancje nośne do nich, do zastosowania w fajkach wodnych, Melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], Mokry tytoń
[Mu’assel], Tabaka, Tabaka z tytoniem, Tytoń, Tytoń aromatyzowany,
Tytoń do fajek, Tytoń do palenia, Tytoń hookah, Tytoń i substytuty tytoniu, Tytoń mentolowy do fajek, Tytoń surowy, Wyroby tytoniowe,
Aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów
do elektronicznych papierosów, Cygara elektroniczne, Papierosy
elektroniczne, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach
elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Substancje do inhalowania za pomocą fajek wodnych, zwłaszcza substancje aromatyczne,
Urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, Zestawy do palenia papierosów elektronicznych.

(111) 343609
(220) 2021 02 11
(210) 524418
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732)	ADAMOWICZ ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I A T.S.T. INSTYTUT ADAMOWICZA TRANSPERSONAL SKIN
THERAPY
(540)

(210) 524407

(591) zielony, czerwony, żółty, biały
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.14
(510), (511) 21 Słomki do picia, Kubki, Przybory kuchenne, 28 Zabawki i akcesoria do zabawy.
(111) 343607
(220) 2021 02 10
(210) 524409
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) KACZUBA MARCIN EUROPEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI
PREMIUM, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PoPo
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, Obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, Usługi regulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych.
(111) 343608
(220) 2021 02 10
(210) 524414
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) BASANETS YEVHENII, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Hooligan
(510), (511) 34 Pojemniki na tytoń i humidory, Artykuły dla palaczy
z metalu szlachetnego, Cybuchy do fajek, Elektroniczne fajki wodne,

(591) złoty, brązowy
(531) 24.17.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi szkolenia zawodowego, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Usługi szkolenia dla personelu, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenia w zakresie
kwalifikacji zawodowych, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, 44 Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne,
Konsultacje dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, 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 klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Salony piękności, Usługi salonów piękności,
Świadczenie usług przez salony piękności, Udzielanie informacji
związanych z usługami salonów piękności.
(111) 343610
(220) 2021 02 11
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732)	NETBOX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czachorowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NETBOX
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 19.03.09, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 29.01.13

(210) 524420
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(510), (511) 16 Papier i karton, Przemysłowy papier i karton, Półobrobiony papier, Rolki kartonowe, Pudełka kartonowe, Składanka
komputerowa [papier], Tektura, Tuby z tektury, Papier do celów przemysłowych, Papier falisty, Papier offsetowy, Tektura falista, Tektura
na opakowania, Papier kredowy do drukowania, Fotografie, książki,
foldery, kalendarze, naklejki samoprzylepne, Opakowania z tworzyw sztucznych, Materiały opakowaniowe wykonane z kartonu,
Opakowania transportowe i zbiorcze z papieru, kartonu i tworzyw
sztucznych, Pojemniki wysyłkowe z tektury, Opakowania kolorowe
z tektury litej i mikrofali, Materiały klejące do papeterii, Dekoracje
ścienne 3D wykonane z tektury, Standy i stojaki tekturowe i kartonowe, Tablice reklamowe z tektury, Reklamowe znaki z tektury, Opakowania kartonowe, 40 Obróbka tektury, Nakładanie wypukłych
wzorów na powierzchnie tekturowe, Wynajem maszyn do produkcji
tektury, Drukowanie offsetowe, Sitodruk, Recykling papieru, Drukowanie szablonów, Drukowanie wypukłe, Fleksografia, Drukowanie
wklęsłe, Drukowanie wzorów, Drukowanie cyfrowe, Usługi wykańczania druków [składanie], Usługi wykańczania druków [cięcie], Usługi w zakresie wykonywania złoceń, tłoczeń, sztancowania i klejenia,
Usługi w zakresie wywoływania filmów i wykonywania odbitek fotograficznych, Usługi w zakresie przygotowalni offsetowej i sitodrukowej, Usługi poligraficzne, 41 Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Usługi w zakresie wykonywania zdjęć studyjnych
i plenerowych, Usługi w zakresie obróbki i kopiowania zdjęć, 42 Badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją
procesów przemysłowych, Badania dotyczące technologii budowy
maszyn, Doradztwo techniczne, Analiza materiałów, Doradztwo
projektowe, Usługi artystów grafików, Projektowanie konstrukcyjne,
Doradztwo w zakresie opracowywania produktów, Doradztwo w zakresie projektowania opakowań, Opracowywanie produktów, Prace
badawczo-rozwojowe nad produktami, Projektowanie graficzne,
Projektowanie opakowań i materiałów do pakowania.

(111) 343611
(220) 2021 02 11
(210) 524445
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732)	SERV4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SERV4B
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Audyt informatyczny, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu w branży IT, Usługi outsourcingu w zakresie usług informatycznych, Usługi outsourcingu personelu w branży IT, 42 Doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Projektowanie systemów
informatycznych.
(111) 343612
(220) 2021 02 11
(210) 524448
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732)	SERV4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SERV4B SERVICES FOR BUSINESS
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Audyt informatyczny, Zarządzanie
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu w branży IT, Usługi outsourcingu w zakresie usług informatycznych, Usługi outsourcingu personelu w branży IT, 42 Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Rozwój, pro-

gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Usługi
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, Projektowanie systemów informatycznych.

(111) 343613
(220) 2021 02 11
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) DAKHNO OLEKSANDR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Banana Socks
(510), (511) 25 Skarpetki.

(210) 524456

(111) 343614
(220) 2021 02 11
(210) 524458
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) CURIOSITY DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Curiosity Diagnostics
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 1 Preparaty diagnostyczne do użytku naukowego lub badawczego, inne niż do użytku medycznego, Odczynniki do użytku
w diagnostyce in vitro [inne niż medyczne], Odczynniki diagnostyczne
do użytku in vitro w dziedzinie biochemii, chemii klinicznej i mikrobiologii, Środki biochemiczne do użytku naukowego i badawczego in vitro, 5 Preparaty diagnostyczne, Medyczne odczynniki diagnostyczne, Materiały do testów diagnostycznych do użytku medycznego,
Preparaty diagnostyczne in vitro do celów medycznych, Odczynniki
do użytku laboratoryjnego in vitro [do celów medycznych], 9 Urządzenia i przyrządy do badań naukowych i laboratoryjnych w dziedzinie
biochemii, chemii klinicznej i mikrobiologii, 10 Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Analizatory automatyczne do diagnostyki
medycznej, Urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych
do celów medycznych, Aparatura stosowana do diagnostyki medycznej in vitro, Analizatory do identyfikacji oraz oznaczania lekooporności bakterii i wirusów do celów medycznych, Zestawy diagnostyczne
do diagnostyki medycznej in vitro składające się z analizatora i jednorazowych kartridżów, Zestawy diagnostyczne do identyfikacji oraz
oznaczania lekooporności bakterii i wirusów do celów medycznych
składające się z analizatora i jednorazowych kartridżów.
(111) 343615
(220) 2021 02 11
(210) 524477
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) WALCZYŃSKI BARTŁOMIEJ BWA TECHNOLOGY,
Piekoszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BWA TECH
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.24
(510), (511) 7 Generatory elektryczności, Maszyny i urządzenia
do obróbki i przetwórstwa, Pompy, kompresory i dmuchawy, Roboty
przemysłowe, Silniki, układy napędowe i części maszyn oraz urządzenia sterujące do obsługi maszyn i silników, Urządzenia zamiatające,
czyszczące, myjące i piorące, Maszyny do wytwarzania prądu, Roboty do użytku przemysłowego, Roboty do zastosowania w przemyśle,
11 Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Filtry do oczyszczaczy powietrza, Filtry do oczyszczania powietrza, Filtry do klimatyzacji, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, Instalacje do obróbki przemysłowej, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia do chłodzenia
i zamrażania, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe.

Nr 29/2021
(111) 343616
(220) 2021 02 11
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) MILEWSKA ALICJA BEAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ‰ bean ALKOMATY
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 524484

(591) czerwony, ciemnoczerwony
(531) 26.01.01, 26.01.06, 24.17.07, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.01
(510), (511) 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące.
(111) 343617
(220) 2021 02 11
(210) 524485
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) MILEWSKA ALICJA BEAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ‰ ALCO KALIBRUJEMY.PL SKLEP I SERWIS ALKOMATÓW
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 01.15.15, 19.07.01, 24.17.07, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące.
(111) 343618
(220) 2021 02 11
(210) 524491
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) KOBIEC JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAXIM,
Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GALLUX
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: odzież, obuwie i nakrycia głowy.
(111) 343619
(220) 2021 02 11
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) RECA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Choszczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RECA RS
(540)
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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) 343620
(220) 2021 02 12
(210) 524495
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732)	STĘRZEWSKA ANNA NAUKA MARZEŃ, Piła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wizualna matematyka
(540)

(210) 524492

(531) 27.05.01
(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

(591) czarny, niebieski, czerwony, szary
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio i wideo, Książki audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny elektroniczne do pobrania,
Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
41 Nauczanie i szkolenia, Udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line (nie do pobrania), Kursy szkoleniowe, Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Edukacja online
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Publikowanie materiałów multimedialnych online,
Publikowanie tekstów edukacyjnych, Zapewnianie szkoleń online,
Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość świadczone online, Udzielanie informacji edukacyjnych online
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Organizacja webinariów.
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(111) 343621
(220) 2021 02 12
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) PARCHOWSKA JOANNA, Józefów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WHY NOT
(540)
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(210) 524507

(531) 04.05.02, 04.05.05, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05
(510), (511) 25 Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Chusty
[odzież], Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Duże luźne kaptury
[odzież], Dzianina [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Body [odzież],
Galowa odzież wieczorowa, Garnitury trzyczęściowe [odzież], Golfy
[odzież], Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Kaptury [odzież], Kombinezony [odzież], Komplety do biegania [odzież],
Komplety do joggingu [odzież], Komplety odzieżowe ze spodenkami, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki [odzież], Kurtki pikowane
[odzież], Maski ochronne [modna odzież], Maski ochronne [odzież],
Mufki [odzież], Narzutki na ramiona [odzież], Nauszniki [odzież], Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Odzież, Odzież do spania.
(111) 343622
(220) 2021 02 12
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732)	GACH EWA EWA PROJEKTUJE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ep EWA PROJEKTUJE Interior design
(540)

(210) 524538

(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 42 Architektura, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Usługi projektowania wnętrz, Doradztwo w zakresie
dekoracji wnętrz, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej,
Planowanie [projektowanie] łazienek, Planowanie [projektowanie]
kuchni, Planowanie [projektowanie] biur, Profesjonalne doradztwo
dotyczące projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania,
Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie
dekoracji wnętrz, Projektowanie kuchni, Projektowanie łazienek,
Projektowanie umeblowania, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz budynków, Usługi
doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania.
(111) 343623
(220) 2021 02 12
(210) 524544
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732)	ELKO SPÓŁKA JAWNA P. KŁOSIŃSKI, D. MIZERSKI, J. STASZAK,
Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOK-ELSAFE
(510), (511) 6 Metalowe rampy dla pojazdów, Metalowe rampy załadowcze [konstrukcje], Kliny metalowe, 9 Świetlne znaki sygnalizacyjne [sprzęt bezpieczeństwa], Świetlne znaki nawigacyjne do celów
bezpieczeństwa lub ostrzegawcze, Sygnały świetlne bezpieczeństwa.

(111) 343624
(220) 2021 02 15
(210) 524670
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732)	HOVLER ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HOVLER ENGINEERING
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26.04.02, 25.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Elektryczne instalacje sterujące, Oprogramowanie
do zarządzania budynkami, Systemy zarządzania budynkami [BMS],
Instalacje elektryczne, Systemy automatyki domowej, Instalacje
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie
fotowoltaiczne], Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, Sieci do transmisji danych, Oprogramowanie, 37 Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej,
Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji
fotowoltaicznych.
(111) 343625
(220) 2021 02 15
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) KRZAK ARKADIUSZ, Brzeście (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGRODNICTWO KRZAK
(540)

(210) 524672

(591) różowy, zielony, biały
(531) 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z produktami
ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów
ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi,
Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie roślin żywych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie roślin żywych.
(111) 343626
(220) 2021 02 18
(210) 524810
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLONAFEN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne do profilaktyki i leczenia
chorób i schorzeń, które mają podłoże neurologiczne lub wpływają
na układ nerwowy, w szczególności do leczenia stanów lękowych,
bezsenności i innych stanów niepokoju.
(111) 343627
(220) 2021 02 18
(210) 524811
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LORAPOL
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne do profilaktyki i leczenia
chorób i schorzeń, które mają podłoże neurologiczne lub wpływają
na układ nerwowy, w szczególności do leczenia stanów lękowych,
bezsenności i innych stanów niepokoju.
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(111) 343628
(220) 2021 02 18
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARCUS SCHMIDT
(540)

(210) 524812

(591) zielony, szary, biały, czarny
(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.22, 25.01.01, 25.01.15, 29.01.14
(510), (511) 33 Wina.
(111) 343629
(220) 2021 02 18
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) ISLAM RIAZUL SARAH FOOD, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEBAB CENTER Zdrowe i Smaczne
(540)

(210) 524814

(591) czerwony, zielony, czarny, biały
(531) 02.01.01, 02.01.11, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, 30
Ciasto na wypieki, 40 Wypiek chleba na zamówienie.
(111) 343630
(220) 2021 02 18
(210) 524820
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732)	SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basel (CH)
(540) (znak słowny)
(540) BOMILO
(510), (511) 5 Preparaty do niszczenia szkodników, Środki grzybobójcze.
(111) 343631
(220) 2021 02 18
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) WITEK DAWID, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIDA THE REAL SOLVENT TAPE
(540)

(210) 524839

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 16 Taśma klejąca pakowa, Materiały do pakowania z kartonu, Materiały do pakowania z papieru, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania.
(111) 343632
(220) 2021 02 18
(210) 524846
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) FUNDACJA POLSKIEJ SIECI HANDLOWEJ LEWIATAN.
BLISKO TWOICH POTRZEB, Włocławek (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) Fundacja Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan. Blisko Twoich
potrzeb
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe w formie elektronicznej, Broszury foldery i ulotki z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w formie elektronicznej, 16 Publikacje drukowane,
Ulotki, Plakaty, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Broszury, Foldery,
Broszury foldery i ulotki z zakresu ochrony i promocji zdrowia, 35 Organizowanie zakupu na rzecz osób trzecich leków, środków medycznych,
sprzętu diagnostycznego oraz innego sprzętu poprawiającego komfort
pacjentów, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla
placówek zajmujących się leczeniem i rehabilitacją, Usługi związane
z promowaniem pomocy dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, bezdomnym i samotnym, Organizowanie aukcji publicznych, Usługi reklamowe w zakresie profilaktyki zdrowotnej i terapii, Usługi promowania działań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających terapii oraz
rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych, Prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży
oraz edukacji, Promowanie akcji pozyskiwania funduszy na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, osobom chorym oraz niepełnosprawnym, Organizowanie zakupu leków i sprzętu dla placówek
medycznych, domów dziecka, domów starców, hospicjów i ośrodków
rehabilitacyjnych, 36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, Inwestowanie funduszy na cele charytatywne, Organizacja
zbiórek, Organizacja zbiórek charytatywnych, Organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, Sponsorowanie
finansowe, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Pozyskiwanie funduszy
na projekty humanitarne, Udzielanie wsparcia finansowego, w tym stypendiów, dla dzieci lub młodzieży, Organizowanie zbierania funduszy,
Organizowanie zbiórek finansowych, Przydzielanie dotacji pieniężnych
dla organizacji charytatywnych, Przydzielanie stypendiów na wyższych
uczelniach, Przydzielanie stypendiów naukowych, Sponsorowanie
działalności sportowej, Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne, mianowicie
usługi finansowe, Usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych,
Usługi filantropijne w zakresie datków pieniężnych, Usługi funduszu
dobroczynnego, Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne
dla dzieci potrzebujących, Usługi w zakresie dotacji finansowych, Usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, Usługi w zakresie sponsoringu finansowego, Zbieranie funduszy, Zbiórka funduszy dobroczynnych jako
środki ostrożności i zapobieganie katastrofom, 41 Usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Usługi wydawnicze i reporterskie, Organizowanie seminariów związanych z edukacją, Zajęcia zorganizowane, dla
dzieci [rozrywka / edukacja], Usługi edukacyjne, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Wspomaganie działalności edukacyjnej, Organizowanie
i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, balów i koncertów, wydarzeń i kampanii społecznych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi
wydawnicze, filmowe, audiowizualne, radiowe, multimedialne, Usługi
wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawania czasopism, gazet, magazynów, dzienników, periodyków, książek, Usługi publikacji, Publikowanie materiałów
drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie czasopism, gazet,
magazynów, periodyków, książek i tekstów innych niż teksty reklamowe,
również w Internecie i elektronicznie, Usługi publikacji elektronicznych
on-line nie do pobrania, Publikacje multimedialne i internetowe.
(111) 343633
(220) 2021 02 18
(210) 524848
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) MY HEART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LBEAR
(510), (511) 9 Edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, Mobilne
aplikacje, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Piłki do zabawy, Piłki do ćwiczeń, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki pluszowe, Elektroniczne zabawki wielofunk-
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cyjne, Zabawki edukacyjne, Zabawki mówiące, Zabawki inteligentne,
Zabawki zdalnie sterowane, Zabawki z tkanin, Zabawki rozwojowe dla
niemowląt, Maty do zabawy zawierające zabawki dla niemowląt, Maty
z puzzli piankowych [zabawki], Zestawy do zabawy, Tunele do zabawy, Puzzle, Klocki do zabawy, Wielofunkcyjne stoliki dla dzieci [zabawkowe], Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem.

(111) 343634
(220) 2021 02 18
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLTRONIC
(540)

(210) 524849

(591) biały, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi importowo-eksportowe, Organizowanie zakupu
towarów na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: akumulatory elektryczne, baterie galwaniczne, anteny, wskaźniki, testery i mierniki stosowane dla potrzeb urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, diody, diody LED i wyświetlacze LED, komputery,
osprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, kable, przewody
elektryczne, przedłużacze, listwy i taśmy połączeniowe, osprzęt elektryczny i elektroniczny w tym głowice audio, telewizyjne i video, indukcyjne elementy, kondensatory, prostowniki, odbiorniki podczerwieni, układy scalone, bezpieczniki, karty pamięci, radiatory, zasilacze,
ładowarki, wyłączniki, przełączniki, układy i urządzenia alarmowe,
urządzenia do przesyłania, odbierania i odtwarzania obrazu i dźwięku
oraz części składowe tych urządzeń, urządzenia GPS oraz osprzęt i akcesoria do tych urządzeń, urządzenia elektroniczne do zdalnego sterowania w tym piloty, systemy oświetlenia LED, oświetlenie LED, lampy diodowe LED, żarówki diodowe LED, taśmy LED, latarki elektryczne,
lampy, żarówki elektryczne, żarówki LED, neony LED, 37 Instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Konserwacja i naprawy komputerów, Czyszczenie
i konserwacja laptopów, Usługi doradcze w zakresie instalacji komputerów, Usługi naprawy zasilaczy do laptopów, Usługi wymiany matryc
w laptopach, Usługi serwisu laptopów, Usługi naprawy części komputerowych, Usługi wymiany części komputerowych, Usługi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie komputerów, 42 Usługi doradcze
w zakresie sprzętu komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne
w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, Usługi
doradcze dotyczące użytkowania oprogramowania komputerowego,
Profesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów, Usługi doradztwa informatycznego, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania
problemów z elektroniką użytkową, Usługi diagnostyki komputerowej, Diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym.
(111) 343635
(220) 2021 02 19
(210) 524891
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) WOŁOSZCZUK-DARNOWSKI SŁAWOMIR, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Shamballa
(540)

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej świec, Usługi sprzedaży
detalicznej kadzidełek, Usługi sprzedaży detalicznej książek, Usługi
sprzedaży detalicznej kart, Usługi sprzedaży detalicznej minerałów,
Usługi sprzedaży detalicznej kamieni naturalnych, Usługi sprzedaży
detalicznej ziół, Usługi sprzedaży detalicznej wahadeł, Usługi sprzedaży detalicznej biżuterii, Usługi sprzedaży detalicznej lamp solnych,
Usługi sprzedaży detalicznej olejków zapachowych, Usługi sprzedaży detalicznej produktów ezoterycznych.

(111) 343636
(220) 2021 02 19
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732)	GOLONKA JACEK, Brzeźnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FILDREW
(540)

(210) 524892

(591) czarny, zielony, biały
(531) 05.01.05, 07.01.08, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Budowlane (Drewno-), Deski [drewno budowlane], Drewno budowlane, Drewno konstrukcyjne, Drewno, 37 Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Budownictwo, Budowa nieruchomości [budownictwo], Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi doradztwa
budowlanego, 42 Konstrukcyjne (Projektowanie-), Doradztwo w zakresie
projektowania konstrukcyjnego, Projektowanie budowlane.
(111) 343637
(220) 2021 02 19
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) MATYSIAK JERZY, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLOLAND MATYSIAK 1973
(540)

(210) 524894

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.09, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.10,
27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Meble, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu.
(111) 343638
(220) 2021 02 19
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) ŚMIELAK KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K. ŚMIELAK
(540)

(210) 524895

(591) czerwony, niebieski
(531) 15.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Wynajem sprzętu podnośnikowego, Wynajem podnośników koszowych.

(591) biały, czarny, niebieski, fioletowy, różowy, szary
(531) 25.12.03, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15

(111) 343639
(220) 2021 02 20
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) VOLHARDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)

(210) 524969
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(540) (znak słowny)
(540) MATAKI
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(111) 343640
(220) 2014 11 18
(210) 435800
(151) 2021 06 17
(441) 2015 03 02
(732) MEDICOVER HOLDING (CYPRUS) LIMITED, LIMASSOL (CY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDI PARTNER
(540)

(591) czerwony, granatowy
(531) 02.01.30, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, administrowanie ubezpieczeniami medycznymi i planami opieki zdrowotnej, 44 usługi medyczne, administrowanie usługami medycznymi,
usługi w zakresie pomocy medycznej i opieki zdrowotnej, usługi
w zakresie medycznej opieki pielęgniarskiej, porady medyczne.
(111) 343641
(220) 2020 07 09
(210) 515785
(151) 2020 12 31
(441) 2020 09 14
(732) FRĄCZEK WŁADYSŁAWA DE MARCO, Frydrychowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wf DE MARCO WŁADYSŁAWA FRĄCZEK
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 25 odzież damska.
(111) 343642
(220) 2020 08 19
(151) 2021 06 10
(441) 2021 02 22
(732) RADWAŃSKA KRYSTYNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLARSPORT
(540)

(210) 517299

(591) granatowy, czerwony
(531) 06.01.04, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, w sklepach stacjonarnych i przez Internet odzieży sportowej i turystycznej, wspinaczkowej, narciarskiej, odzieży przeciwdeszczowej, ochraniaczy, nakryć
głowy, kasków ochronnych, obuwia sportowego, wspinaczkowego,
trekkingowego, butów narciarskich, butów do skitouringu, sandałów
sportowych, akcesoriów do odzieży i obuwia, okularów sportowych
i przeciwsłonecznych, gogli narciarskich, bielizny, w tym turystycznej, chust, rękawiczek, sprzedaż detaliczna i hurtowa, w sklepach
stacjonarnych i przez Internet artykułów, przyrządów i sprzętu sportowego, turystycznego, wspinaczkowego, trekkingowego, sprzętu
do skitouringu, w tym nart i kijów, sprzedaż detaliczna i hurtowa,
w sklepach stacjonarnych i przez Internet akcesoriów wspinacz-
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kowych, w tym lin, klamer, uprzęży, raków, czekanów, karabinków,
sprzętu jaskiniowego, akcesoriów wspinaczkowych do prowadzenia
prac wysokościowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa, w sklepach
stacjonarnych i przez Internet akcesoriów sportowych, akcesoriów
turystycznych, namiotów i akcesoriów do namiotów, śpiworów, poduszek turystycznych, płacht, moskitier, mat, materacy, ręczników,
sprzedaż detaliczna i hurtowa, w sklepach stacjonarnych i przez
Internet akcesoriów do skitouringu, w tym nart i wiązań, kijów, rakiet śnieżnych, łopat i sond lawinowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa, w sklepach stacjonarnych i przez Internet latarek, lampek,
scyzoryków, noży, pojemników na żywność i napoje, termosów turystycznych, sprzętu turystycznego do gotowania i jedzenia, w tym
sztućców, sprzętu elektronicznego, w tym zegarków turystycznych,
ładowarek, power banków, detektorów lawinowych, plecaków i toreb sportowych, nosideł, pokrowców na sprzęt i akcesoria sportowe
i turystyczne, saszetek, apteczek turystycznych, sprzedaż detaliczna i hurtowa, w sklepach stacjonarnych i przez Internet narzędzi
do naprawy sprzętu sportowego, turystycznego, wspinaczkowego
i do skitouringu, usługi organizowania wystaw i testów produktów
sportowych, turystycznych i wspinaczkowych w celach handlowych
lub reklamowych.

(111) 343643
(220) 2020 09 30
(151) 2021 06 25
(441) 2021 02 22
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CollafleXIN
(540)

(210) 518931

(591) ciemnoniebieski, różowy, biały
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, preparaty poprawiające wygląd skóry, produkty do celów kosmetycznych, 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, odżywki
wzmacniające do celów leczniczych, farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, preparaty z mikroelementami do celów leczniczych, mieszaniny farmaceutyczne odbudowujące tkankę stawów, preparaty
farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu kostnego, preparaty
wstrzykiwalne wspomagające leczenie i profilaktykę stawów, zastrzyki do celów medycznych, 29 koncentraty olejowe z udziałem
białka do celów spożywczych, odżywki wysokobiałkowe wzbogacone substancjami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego do celów
spożywczych.
(111) 343644
(220) 2020 09 30
(151) 2021 06 25
(441) 2021 02 22
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wszogumka
(540)

(210) 518932

(591) fioletowy, biały, różowy, czarny, żółty
(531) 04.01.99, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 5 artykuły i preparaty zwalczające wszy we włosach,
gumki nasączone środkiem odstraszającym wszy, gumki z preparatami zwalczającymi wszy we włosach, wyroby nasączone preparatami leczącymi wszawicę [pedikulicydami].
(111) 343645
(151) 2021 06 29

(220) 2020 09 30
(441) 2021 02 22

(210) 518935
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(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Proovulin
(540)

(591) ciemnoniebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, mieszane preparaty hormonalne, leki regulujące
cykl miesiączkowy, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty z witaminami do celów leczniczych, preparaty wspomagające
leczenie, odżywki wzmacniające do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 343646
(220) 2020 10 19
(210) 519708
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732)	EIFFAGE IMMOBILIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Anawa
(510), (511) 16 materiały drukowane, w tym papierowe materiały reklamowe, szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, czasopisma,
biuletyny, magazyny ilustrowane (periodyki), publikacje, prospekty,
foldery, prezentacje, broszury, ulotki, katalogi, kartoteki, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, bilbordy, afisze, plakaty, drukowane repertuary i rozkłady godzinowe, druki zawiadomień
i zaproszeń, bilety, bony i kupony, wizytówki, karty nie kodowane magnetycznie, artykuły papiernicze i artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
w tym: adresarki, płytki adresowe do adresarek, zeszyty, notesy, bloczki
do pisania, papeteria, papier listowy, koperty, teczki, skoroszyty, segregatory, papierowe obwoluty i oprawy na luźne kartki i na dokumenty,
etykiety, nalepki, naklejki, kalkomanie, zakładki do książek, diagramy,
mapy i plany, obrazy, rysunki, fotografie, przezrocza, druki, odbitki i reprodukcje graficzne, przybory do pisania, w tym: pióra, długopisy, flamastry, ołówki, ołówki automatyczne, zestawy przyborów do pisania,
piórniki, etui na pióra i długopisy, podstawki do długopisów i ołówków,
przyciski do papieru, szyldy i tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru,
opakowania papierowe, opakowania wykonane z tworzyw sztucznych,
pudełka kartonowe lub papierowe, rury tekturowe, kosze i pojemniki
na listy, kasetki na papeterię, chorągiewki papierowe, 35 usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych
sieci umożliwiających bezprzewodową komunikację pomiędzy różnymi
urządzeniami elektronicznymi, usługi w zakresie reklamy, marketingu
i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem portali internetowych i mediów społecznościowych, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem radia, telewizji
i prasy i/lub z wykorzystaniem bilbordów, afiszy, plakatów, neonów, flag
i transparentów, usługi w zakresie opracowywania i publikowania tekstów i materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania
materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur, usługi w zakresie organizowania wystaw, targów, loterii,
zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, usługi polegające na świadczeniu pomocy w prowadzeniu działalności handlowej
i gospodarczej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwami, usługi w zakresie
zarządzania w działalności handlowej i gospodarczej, usługi w zakresie
administrowania działalnością handlową i gospodarczą, usługi w zakresie dostarczania informacji handlowych do osób trzecich, usługi w zakresie udostępniania miejsca na stronach internetowych zawierających reklamy promujące przedsiębiorstwa, towary i usługi osób trzecich, usługi
w zakresie udostępniania miejsca na stronach internetowych, na których
użytkownicy mogą wystawiać towary i/lub usługi na sprzedaż i dokonywać zakupów towarów i/lub usług oferowanych przez innych, usługi
w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie rynkowych
badań statystycznych, usługi w zakresie badań rynkowych służących
określaniu rynkowych preferencji odbiorców, prace biurowe, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi zgromadzonymi na serwerach, w pamięci komputerów oraz w pamięci bezprzewodowych

urządzeń elektronicznych, usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania danych
i informacji za pośrednictwem Internetu i sieci bezprzewodowych, usługi
w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych oraz
sortowania, systematyzacji i wyszukiwania danych w komputerowych
bazach danych, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, w tym
usługi w tym zakresie świadczone on-line, usługi informacyjne i doradcze w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług, 36 usługi deweloperskie, polegające na pośredniczeniu w pozyskiwaniu gruntów pod
inwestycje budowlane oraz w zawieraniu umów sprzedaży, najmu i/lub
dzierżawy obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych
oraz obiektów użyteczności publicznej, przeznaczonych do sprzedaży,
wynajęcia lub wydzierżawienia, usługi w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu
do użytku obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych
oraz obiektów użyteczności publicznej, usługi doradcze i usługi pośrednictwa w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży, zamiany, wynajmu i/
lub dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi doradcze w zakresie administrowania
i zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi doradztwa finansowego w zakresie ustanawiania hipotek,
uzyskiwania kredytów hipotecznych i zawierania umów kredytowych,
usługi polegające na kredytowaniu inwestycji budowlanych oraz na tworzeniu funduszów budownictwa mieszkaniowego, usługi maklerskie
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami,
usługi w zakresie kupna, sprzedaży, zamiany, dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi informacyjne i doradcze w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług, 37 usługi polegające na uzbrajaniu terenu pod inwestycje budowlane, usługi polegające na rozbiórce i burzeniu obiektów
budowlanych w celu pozyskania gruntów pod inwestycje budowlane,
usługi deweloperskie polegające na prowadzeniu prac budowlanych,
wykończeniowych i instalacyjnych w odniesieniu do wszelkiego rodzaju
nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych
do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, usługi w zakresie nadzoru budowlanego nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi
na budowie i/lub przygotowaniu do użytku wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, usługi ogólnobudowlane
oraz usługi konstrukcyjne, montażowe, wykończeniowe, naprawcze,
remontowe, restauratorskie i konserwacyjne w dziedzinie budownictwa,
usługi w zakresie budowania kompleksów handlowych, kompleksów
przemysłowych oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie budownictwa „pod klucz”, usługi w zakresie wykonywania
wszelkich instalacji budowlanych, w tym: instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych,
gazowych i wodno-kanalizacyjnych, usługi polegające na wykonywaniu
konstrukcji i pokryć dachowych, usługi polegające na wykonywaniu robót ziemnych i nawierzchniowych, usługi informacyjne dotyczące robót
budowlanych oraz robót konstrukcyjnych, montażowych, wykończeniowych, naprawczych, remontowych, restauracyjnych, konserwacyjnych i instalacyjnych w dziedzinie budownictwa, usługi informacyjne
i doradcze w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług, 42 usługi
architektów i biur projektowych, usługi projektowe w dziedzinie urbanistyki i budownictwa, usługi projektowe w dziedzinie architektury, w tym
również architektury wnętrz i architektury przestrzeni, usługi projektowe
w zakresie dekoracji i wyposażenia wnętrz, usługi projektowe dotyczące planowania kompleksów handlowych, kompleksów przemysłowych
oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie technicznego doradztwa budowlanego, usługi polegające na prowadzeniu
prac badawczych i rozwojowych w zakresie zagospodarowania przestrzeni, usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska, usługi w zakresie
prowadzenia pomiarów geodezyjnych oraz pomiarów gruntu, usługi polegające na wykonywaniu badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych
w zakresie budownictwa, urbanistyki i architektury, usługi informacyjne
i doradcze w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług.

(111) 343647
(220) 2020 10 18
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732)	AXXONE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) carboo

(210) 519628
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(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 35 pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi informacyjne dla konsumentów, usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie handlu,
mianowicie usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, 38 dostarczanie
i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi telekomunikacyjne, telekomunikacja, usługi sieci telekomunikacyjnych,
39 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(111) 343648
(220) 2020 10 18
(210) 519629
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732)	AXXONE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) boocare
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 35 pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi informacyjne dla konsumentów, usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie handlu,
mianowicie usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, 38 dostarczanie
i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi telekomunikacyjne, telekomunikacja, usługi sieci telekomunikacyjnych,
39 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(111) 343649
(220) 2020 10 18
(210) 519630
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732)	AXXONE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gocare
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 35 pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi informacyjne dla konsumentów, usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie handlu,
mianowicie usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, 38 dostarczanie
i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi telekomunikacyjne, telekomunikacja, usługi sieci telekomunikacyjnych,
39 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(111) 343650
(220) 2020 10 30
(151) 2021 04 14
(441) 2020 12 28
(732) BRZESZCZAK MICHAŁ, Grójec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tenisóvki

(210) 520168
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(540)

(591) brązowy, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, biały
(531) 03.07.05, 29.01.15, 02.09.04, 27.05.01
(510), (511) 41 nauka gry w tenisa, organizacja turniejów tenisowych,
rozrywka w postaci turniejów tenisowych, przedszkola, nauczanie
przedszkolne, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, edukacja przedszkolna, usługi przedszkoli, usługi przedszkoli
[edukacja], usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, obozy sportowe, obozy
sportowe (organizowanie-), organizacja aktywności edukacyjnych
na obozach letnich, organizacja aktywności sportowych na obozach
letnich, organizacja atrakcji na obozach letnich, organizowanie obozów sportowych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka],
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie
lokalnych wydarzeń sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, szkolenia ruchowe dla dzieci,
szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usługi rozrywkowe dla
dzieci, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja].
(111) 343651
(220) 2020 11 03
(210) 520292
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) CONVATEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRESENTA
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 5 preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły
medyczne i weterynaryjne.
(111) 343652
(220) 2012 12 11
(210) 408146
(151) 2021 07 16
(441) 2013 04 02
(732) MAHARISHI VEDIC UNIVERSITY LIMITED, Valletta (MT)
(540) (znak słowny)
(540) TRANSCENDENTALNA MEDYTACJA
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów, materiały
drukowane, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmiennicze, kleje do materiałów biurowych lub do użytku
domowego, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli,
materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce
do druku ręcznego, 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 edukacja,
kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi klinik
zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, prywatne
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia
potrzeb poszczególnych osób, mianowicie mentoring osobisty lub
duchowy, usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa, organizowanie
spotkań religijnych, rozwój duchowy i poradnictwo duchowe.
(111) 343653
(220) 2020 01 10
(210) 508864
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) ORTEGA ŻULUETA ORLANDO LAZARO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JABAO AfroCuban Fashion
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(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torba, nerki.
(111) 343654
(220) 2020 03 02
(210) 510872
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732)	HOLIDAY GOLDEN RESORT SPÓŁKA AKCYJNA,
Nowe Bielice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HOLIDAY GOLDEN RESORT
(540)

(591) szary, pomarańczowy, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.13, 07.01.08
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy,
budynki przenośne niemetalowe (w tym mobilne domki kempingowe, domki kempingowe, domki letniskowe, budynki letniskowe), pomniki niemetalowe, 20 wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna
i z tworzyw sztucznych, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 343655
(220) 2020 03 02
(210) 510891
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732)	HOLIDAY GOLDEN RESORT SPÓŁKA AKCYJNA,
Nowe Bielice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HOLIDAY GOLDEN RESORT
(540)

(591) szary, pomarańczowy, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.13, 07.01.08
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe (w tym mobilne domki kempingowe,
domki kempingowe, domki letniskowe, budynki letniskowe), pomniki niemetalowe, 20 wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna lub
z tworzyw sztucznych, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 343656
(151) 2021 07 02

(220) 2020 03 10
(441) 2021 03 15

(210) 511276

(732) BOROWY WIESŁAW WOODEN STORY, Białka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WOODEN STORY
(510), (511) 20 drewniane meble i ich części, drewniane skrzynie,
drewniane pojemniki na zabawki, 28 gry i zabawki edukacyjne, logiczne, sprzyjające aktywności ruchowej i rozwijające cechy motoryczne, zabawki takie jak układanki, lalki, lalki do zabawy, klocki,
wózki, równoważnie, pudełka na klocki z sorterem, cylindry, nakładanki, pobijaki, samoloty, przyrządy muzyczne, przyrządy i zabawki
do nauki pisania, czytania i do nauki matematyki, gryzaki, samochody, zabawki drewniane dla dzieci powyżej trzeciego miesiąca życia,
drewniane zabawki i gry dziecięce, 35 usługi doradcze w zakresie
produkcji gier i zabawek, edukacji, wyrobów z drewna, usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach internetowych,
w wyspecjalizowanych sklepach, w sieciach sklepów detalicznych,
hurtowych oraz poza sieciami detalicznymi, poprzez domy sprzedaży wysyłkowej gier i zabawek oraz produktów z drewna, usługi w zakresie reklamy i promocji w tym rozpowszechnianie materiałów oraz
publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamy za pośrednictwem sieci internetowej i mediów audiowizualnych, usługi on-line
i usługi aukcyjne.
(111) 343657
(220) 2020 03 27
(210) 512006
(151) 2021 06 30
(441) 2021 02 22
(732) KĘDZIA ANNA WWW.LEJDI.SKLEP.PL, Koszalin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lejdi
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, odzież,
skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], czapki [nakrycia
głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry
[odzież], odzież codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy
[odzież], odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], odzież wierzchnia dla
pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież],
pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki
jako odzież sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, gorsety
[odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe ze spodenkami,
odzież męska, damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki), luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe,
damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe,
koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie
koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki
z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia
[narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami
z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, spódnice,
eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie
ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie,
spodnie dresowe, spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie
ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry polo, swetry
marynarskie, swetry z golfem, swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze
skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane,
peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze
zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane,
płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane, kurtki bu-
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drysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki,
ocieplane kurtki, kurtki wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki,
kurtki sportowe, krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki
z rękawami, kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie
[bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe,
kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry
[kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę,
szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę,
szaliki do zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie dziecięce, buty
dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież],
kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, obuwie, obuwie robocze, obuwie wojskowe, obuwie piłkarskie, obuwie
gimnastyczne, tenisówki [obuwie], obuwie lekkoatletyczne, obuwie
sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie codzienne, obuwie
damskie, obuwie gumowe, obuwie wspinaczkowe, balerinki [obuwie], obuwie plażowe, wkładki [obuwie], obuwie rekreacyjne, obuwie na polowania, obuwie do golfa, obuwie do wspinaczki, obuwie
dla mężczyzn, obuwie codziennego użytku, obuwie dla kobiet, obuwie dla niemowląt, obuwie do uprawiania sportów, obuwie do łowienia ryb, obuwie wykonane z drewna, obuwie na plażę, obuwie
wykonane z winylu, obuwie dla rybaków, obuwie inne niż sportowe,
kalosze [wkładane na obuwie], obuwie męskie i damskie, buty treningowe [obuwie sportowe], obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], buty tenisowe [obuwie sportowe], pasy do obuwia łączące
podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], obuwie do celów rekreacji,
35 usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów odzieżowych, marketing internetowy, usługi
reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie obuwia, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obuwia, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów do odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie dodatków do odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie dodatków
do odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie nakryć głowy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nakryć głowy, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie bielizny, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
bielizny, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów torebek, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie odzieży sportowej, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie odzieży sportowej, usługi współpracy z blogerami, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga.

(111) 343658
(220) 2020 04 08
(210) 512315
(151) 2020 07 16
(441) 2020 07 13
(732) MILOO-ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Wiśnicz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STERYLIS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 substancje sterylizujące, środki do sterylizacji, 11 sterylizatory powietrza, sterylizatory, urządzenia sterylizujące, instalacje
do sterylizacji, aparaty do sterylizacji, sterylizatory do celów przemysłowych, urządzenia do sterylizacji do użytku medycznego, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania.
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(111) 343659
(220) 2020 04 14
(210) 512505
(151) 2021 07 05
(441) 2020 07 06
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dziś Pieczemy PROSTY OBIAD
(540)

(531) 08.05.02, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa.
(111) 343660
(220) 2020 04 15
(210) 512548
(151) 2021 07 05
(441) 2021 03 15
(732)	SOSNOWSKA JADWIGA SORTIMA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SORTIMA
(540)

(591) szary
(531) 27.05.05, 29.01.06
(510), (511) 16 papier i karton, 17 folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, 35 fakturowanie, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, pokazy towarów, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich (zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw),
wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 39 dostawa towarów, fracht (przewóz towarów), pakowanie towarów, przewożenie,
przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie towarów, transport, usługi rozładunku towarów, wynajmowanie magazynów .
(111) 343661
(220) 2020 05 14
(210) 513436
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) MAKOWCZYŃSKI BARTOSZ MAK PRODUKT POLSKA,
Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NOSO
(540)

(531) 27.03.03, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.19, 03.02.07, 03.02.15, 03.02.24, 26.11.06, 26.11.12, 26.03.07
(510), (511) 4 smary do łańcuchów rowerowych, 12 osłony łańcucha
do rowerów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, 35 dostarczanie
informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami
do rowerów, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych.
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(111) 343662
(220) 2020 05 14
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) ROSIK MACIEJ SET, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SET
(540)
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(210) 513481

(591) biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 automatyczne kasy fiskalne, elektroniczne kasy rejestrujące, kasy rejestrujące, kasy fiskalne, czytniki kart, czytniki optyczne,
optyczne czytniki znaków, czytniki kart kredytowych, czytniki etykiet
[dekodery], czytniki optyczne kodów, czytniki kart elektronicznych,
czytniki kart IC, czytniki kodów kreskowych, czytniki dysków optycznych, czytniki kart USB, czytniki kart pamięci, czytniki kart chipowych,
czytniki kart inteligentnych, czytniki kart kodowanych magnetycznie,
czytniki kart typu flash, czytniki kart pamięci SD, czytniki kart pamięci
flash, biometryczne czytniki linii papilarnych, biometryczne czytniki geometrii dłoni, drukarki, drukarki fiskalne, drukarki atramentowe, drukarki optyczne, drukarki plotery, drukarki laserowe, drukarki
dyskretyzujące, drukarki igłowe, drukarki mozaikowe, drukarki fotograficzne, drukarki kolorowe, drukarki termiczne, drukarki bezuderzeniowe, drukarki uderzeniowe, drukarki komputerowe, drukarki
rozetkowe, laserowe drukarki kolorowe, cyfrowe drukarki kolorowe,
drukarki kodów kreskowych, sterowniki drukarki laserowej, automatyczne kasy fiskalne, elektroniczne kasy rejestrujące, kasy rejestrujące,
czytniki kart, czytniki optyczne, optyczne czytniki znaków, czytniki
kart kredytowych, czytniki etykiet [dekodery], czytniki optyczne kodów, czytniki kart elektronicznych, czytniki kart IC, czytniki kodów
kreskowych, czytniki dysków optycznych, czytniki kart USB, czytniki
kart pamięci, czytniki kart chipowych, czytniki kart inteligentnych,
czytniki kart kodowanych magnetycznie, czytniki kart typu flash,
czytniki kart pamięci SD, czytniki kart pamięci flash, biometryczne
czytniki linii papilarnych, biometryczne czytniki geometrii dłoni,
drukarki, drukarki atramentowe, drukarki optyczne, drukarki plotery,
drukarki laserowe, drukarki dyskretyzujące, drukarki igłowe, drukarki mozaikowe, drukarki fotograficzne, drukarki kolorowe, drukarki
termiczne, drukarki bezuderzeniowe, drukarki uderzeniowe, drukarki komputerowe, drukarki rozetkowe, laserowe drukarki kolorowe,
cyfrowe drukarki kolorowe, drukarki kodów kreskowych, sterowniki
drukarki laserowej, terminale kart płatniczych, inwentary zatory, wagi
pocztowe, wagi elektryczne, wagi elektroniczne, wagi łazienkowe,
wagi kontrolne, wagi kuchenne, wagi kieszonkowe, wagi sklepowe,
wagi sprężynowe, wagi precyzyjne, przyrządy po pomiaru wagi.
(111) 343663
(220) 2020 06 02
(210) 514259
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLECO
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.11.03, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe,
usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja,
uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi targowe,

plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne,
pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo specjalistyczne
w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów
związanych z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, usługi
wydawnicze.

(111) 343664
(220) 2020 06 02
(210) 514262
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ECOTRENDS ET powered by Poleco
(540)

(591) zielony, jasnozielony
(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe,
usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja,
uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi targowe,
plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne,
pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo specjalistyczne
w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów
związanych z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, usługi
wydawnicze.
(111) 343665
(220) 2020 06 19
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732)	Nutrien Ltd., Saskatoon (CA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	N
(540)

(210) 514964

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 1 potaż, nawozy, środki chemiczne do użytku w produkcji
nawozów, w tym: azot, amoniak, amon, potas, potaż, fosforan, azotan
potasu, siarka, azotan amonowy, fosforan amonowy, mocznik, kwas
siarkowy i kwas fosforowy, środki chemiczne do użytku w produkcji pestycydów, środki chemiczne dla rolnictwa, mianowicie środki
powierzchniowo czynne, adiuwanty i środki nawilżające do użytku
w stosowaniu herbicydów, środków owadobójczych, pestycydów
i składników odżywczych gleby, adiuwanty do użytku ze środkami
chemicznymi dla rolnictwa, olejowy adiuwant do użytku ze środkami owadobójczymi i fungicydami dla rolnictwa, aktywne składniki
chemiczne do użycia w produkcji nawozu, pestycydów, herbicydów, fungicydów, środków owadobójczych i rodentycydów, środki
poprawiające glebę do celów rolniczych, dodatki odżywcze, które
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zwiększają aktywność biologiczną wody i gleby do celów nawożenia, poprawy odczynu pH gleby i pH wód nawadniających, poprawy
przepuszczalności gleby, poprawy działania pestycydów i nawozów,
preparaty chemiczne do użytku w rolnictwie, mianowicie, środki
chemiczne do zaprawiania nasion, surfaktanty do gleby, wykorzystywane do zapewniania jednolitego przepływu wody w glebie, inokulanty do gleby dla zaprawiania nasion wykorzystywane w rolnictwie, dodatki chemiczne do nawozów, środki nawilżające, substancje
rozprzestrzeniające, penetranty i surfaktanty do użytku w związku
z pestycydami, herbicydami, środkami osuszającymi, defoliantami,
środkami owadobójczymi, fungicydami, środkami roztoczobójczymi, preparatami do regulacji wzrostu roślin i dolistnymi nawozami, uzdatniacze wody, mianowicie fosforany do uzdatniania wody
pitnej, preparaty przeciwpieniące, środki odpieniające do użytku
w rolnictwie, aminokwasy do użytku z rozpuszczalnymi w wodzie
produktami odżywczymi dla roślin i aminokwasy jako źródła azotu
do użytku w połączeniu z rozpuszczalnymi w wodzie produktami odżywczymi dla roślin opracowanymi dla dolistnego lub kropelkowego
nawadniania, odżywki do wzrostu roślin, odżywki dla roślin, dodatki
oczyszczające wodę do użytku w pielęgnacji murawy na polu golfowym, środki zawierające mocznik o wysokiej czystości do obróbki
i kontroli gazów wydechowych z silników diesla, tlenku azotu i emisji
dwutlenku azotu, mianowicie, dodatki chemiczne do wydechów, 5
pestycydy, herbicydy, fungicydy, środki owadobójcze, rodentycydy,
środki przeciw pasożytom, 44 rozpylanie i rozsiewanie z powietrza
lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych
stosowanych w rolnictwie, usługi doradztwa rolniczego, usługi rolnicze, mianowicie dostarczanie informacji o zarządzaniu produkcją
rolną i wydajnością plonów w postaci porad rolniczych i porad dotyczących upraw, zalecenia dotyczące zwalczania szkodników i zalecenia dotyczące nasion, zarządzanie rolnicze, mianowicie dostarczanie informacji dotyczących rolnictwa precyzyjnego i technologii
o zmiennych współczynnikach z wykorzystaniem globalnych systemów pozycjonowania, systemów informacji geograficznej i obrazów
satelitarnych, usługi zwalczania szkodników dla rolnictwa, doradztwo rolnicze i informacje w dziedzinie produkcji roślinnej, planowania upraw, możliwości uprawy, wskaźników wysiewu, uprawy roślin,
monitorowania plonów, płodności upraw, wyboru nasion i poprawy
produkcji roślinnej.

(540)

(111) 343666
(220) 2020 07 07
(210) 515658
(151) 2021 07 13
(441) 2021 01 25
(732) READY_STEADY_GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) READY STEADY GO
(540)

(111) 343668
(220) 2020 07 07
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732)	SADOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SADOWSKI
(540)

(591) granatowy, błękitny, czarny
(531) 03.07.24, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, usługi doradcze pośrednictwa pracy, wyszukiwanie miejsc pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników.

(591) czarny, czerwony, niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody
nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, rury i rurki metalowe, towary z metali nieszlachetnych
nie ujęte w innych klasach takie jak: wymienniki – metalowe zawory odcinające, trójdrogowe, regulacyjne, bezpieczeństwa, nakrętki,
złączki metalowe, 7 sprężarki chłodnicze, skraplacze natryskowo
wyparne, płaszczowo-rurowe, chłodnice, metalowe części zamienne do armatury chłodniczej, sprężarek, skraplaczy, pomp i innych
elementów składowych instalacji przemysłowych, 11 urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, zbiorniki
chłodnicze, parowniki, chillery amoniakalne, maszynownie chłodnicze, maszynownie klimatyzacyjne i wentylacyjne, kanały wentylacyjne, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne takie jak: usługi
w zakresie wykonywania instalacji chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i przemysłowych, instalacji automatyki i sterowania,
instalacji elektrycznych, sprężarek, skraplaczy, parowników, wymienników, zbiorników, naprawy instalacji chłodniczych, naprawy instalacji wentylacyjnych, naprawy instalacji klimatyzacyjnych, naprawy

(111) 343667
(220) 2020 07 07
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732)	SADOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SADOWSKI

(210) 515680

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody
nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, rury i rurki metalowe, towary z metali nieszlachetnych
nie ujęte w innych klasach takie jak: wymienniki – metalowe zawory odcinające, trójdrogowe, regulacyjne, bezpieczeństwa, nakrętki,
złączki metalowe, 7 sprężarki chłodnicze, skraplacze natryskowo
wyparne, płaszczowo-rurowe, chłodnice, metalowe części zamienne do armatury chłodniczej, sprężarek, skraplaczy, pomp i innych
elementów składowych instalacji przemysłowych, 11 urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, zbiorniki
chłodnicze, parowniki, chillery amoniakalne, maszynownie chłodnicze, maszynownie klimatyzacyjne i wentylacyjne, kanały wentylacyjne, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne takie jak: usługi
w zakresie wykonywania instalacji chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i przemysłowych, instalacji automatyki i sterowania,
instalacji elektrycznych, sprężarek, skraplaczy, parowników, wymienników, zbiorników, naprawy instalacji chłodniczych, naprawy instalacji wentylacyjnych, naprawy instalacji klimatyzacyjnych, naprawy
sprężarek, skraplaczy, parowników, wymienników, zbiorników, naprawy instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania, 42 badania
oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu
oraz oprogramowania komputerowego, projektowania i ulepszanie:
urządzeń i oprogramowania do mechanicznego uczenia się, urządzeń i oprogramowania do wielowarstwowego systemu podejmowania decyzji na podstawie zebranych danych, układów sterowania
i automatyki elektronicznej dla procesów technologicznych: instalacji chłodniczych, przemysłowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
urządzeń i armatury: instalacji chłodniczych, przemysłowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych.
(210) 515682
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sprężarek, skraplaczy, parowników, wymienników, zbiorników, naprawy instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania, 42 badania
oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu
oraz oprogramowania komputerowego, projektowania i ulepszanie:
urządzeń i oprogramowania do mechanicznego uczenia się, urządzeń i oprogramowania do wielowarstwowego systemu podejmowania decyzji na podstawie zebranych danych, układów sterowania
i automatyki elektronicznej dla procesów technologicznych: instalacji chłodniczych, przemysłowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
urządzeń i armatury: instalacji chłodniczych, przemysłowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych.

(111) 343669
(220) 2020 08 20
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) BOŃKOWSKI DAMIAN TRUDERS, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EHe Sport
(540)

(210) 515893

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 24 adamaszek, aksamit, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem
odzieży, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe niepapierowe, brokaty, bukram
[płótno klejone], całuny, ceraty [obrusy], chorągiewki z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chusteczki do nosa z materiałów
tekstylnych, dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny,
drogiet [tkaniny], dymka, dzianina, dżersej [materiał], elastyczne materiały tkane, filc, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, flanela [tkanina], gaza [tkanina], jedwab [tkanina], kaliko [perkal], kapy na łóżka, koce dla zwierząt domowych, koce piknikowe,
kołdry, kotary na drzwi [zasłony], krepa [tkanina], krepon, marabut
[materiał], materiał lepki przyklejany na gorąco, materiał o wzorze
trellis, materiały do tapicerki, materiały nieprzepuszczające gazów
na balony lotnicze, materiały tekstylne do filtrowania, materiały tekstylne nietkane, metki tekstylne, moleskin [tkanina], moskitiery, muślin, narzuty na łóżka, narzuty na łóżka [lambrekiny], obciągi offsetowe z materiałów tekstylnych, obicia ścienne z materiałów tekstylnych,
osłony do łóżek dziecięcych [pościel], papierowe narzuty na łóżka,
pledy podróżne, płótna do haftu, płótno do przewijania niemowląt,
podkładki na stół z materiałów tekstylnych, podkładki pod szklanki
z materiałów tekstylnych, podszewki [tkaniny], podszewki z tkanin
do kapeluszy, w belach, pokrowce i narzuty na meble, pokrycia mebli
z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, pokrycie na materace, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradła
na łóżka, ratyna [tkanina], ręczniki, rękawice kąpielowe, rzadkie płótno, serwetki tekstylne, serwety na stół niepapierowe, sukno bilardowe, szenila, szewiot [tkanina], sztandary z materiałów tekstylnych lub
tworzyw sztucznych, ściereczki do usuwania makijażu, ścierki do osuszania szkła [ręczniki], śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem
dla niemowląt, śpiwory, tafta [tkanina], tekstylne maty na stół, tekstylne ręczniki do twarzy, tiul, tkanina do obuwia, tkanina klejąca, inna niż
do celów papierniczych, tkanina konopna, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny lniane, tkaniny na bieliznę osobistą, tkaniny
na sita, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane, tkaniny z ostnicy esparto, tkaniny z ramii, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], uchwyty do zasłon
z materiałów tekstylnych, wkładki do śpiwora, włosianka [materiał
na worki], worki biwakowe będące osłonami do śpiworów, wsypa
[bielizna pościelowa], wsypy [pokrowce na materace], wyściółki z materiału do obuwia, zasłony, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, zefir [tkanina], 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty-)
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, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bita śmietana (preparaty usztywniające do-),
bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito,

chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto
[masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada,
czekolada pitna, czosnek mielony [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 [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje
eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie
danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten
jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu,
goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt
mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot
dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana, kasza manna,
kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalna, keczup,
kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron,
liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lód
naturalny lub sztuczny, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany
[polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki,
makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza,
marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna,
mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki,
mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich
wytrawnych naleśników], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście,
mięta do wyrobów cukierniczych, miód, mleczko pszczele, muesli,
musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary,
inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie,
owies łuskany, owocowe (galaretki-) [słodycze], pałeczki lukrecjowe
[wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy],
pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en
croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym],
pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki,
płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące
kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), rośliny strączkowe
(mączka z-), ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego
[przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód
do celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu
do pieczenia], sojowa (mąka-), sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy
sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka,
tarty (z owocami), tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina
[aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], 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,
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zboża, ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów
spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka
słodowa, chmiel (wyciąg z-) do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery (preparaty do sporządzania-), moszcz, napoje bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje gazowane (proszek do wytwarzania-),
napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż
substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające,
napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój
imbirowy, orszada, owoce (bezalkoholowe napoje z soków-), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo,
piwo słodowe, pomidory (sok-) [napój], preparaty do produkcji napojów, sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z-), soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz-), niesfermentowany, woda [napoje], woda
gazowana, woda gazowana (preparaty do produkcji-), woda litowa,
woda mineralna (produkty do wytwarzania-), woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.

(111) 343670
(220) 2020 07 15
(210) 516060
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) PAŃSZCZYK JÓZEF OŚRODEK WYPOCZYNKOWY BOROWY,
Biały Dunajec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Borowy
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
owoców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla ludzi, 41 udostępnianie obiektów
i sprzętu rozrywkowego w hotelach, usługi rozrywkowe świadczone
przez hotele, 43 udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, wynajmowanie kwater, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, usługi w zakresie zakwaterowania
na pobyt czasowy, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zapewnianie
zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 343671
(220) 2020 07 17
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) VNG Handel & Vertrieb GmbH, Lipsk (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HANDEN
(540)

(210) 516161

(591) szary, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 01.15.05
(510), (511) 4 paliwa do celów grzewczych, paliwa, paliwa gazowe
i ich mieszanki, olej napędowy, spirytus silnikowy, paliwa uzyskiwane
z odnawialnych źródeł energii, energia elektryczna, prąd elektryczny, energia elektryczna uzyskiwana z odnawialnych źródeł energii,
ropa naftowa, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw, paliw
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gazowych i ich mieszanek, oleju napędowego, spirytusu silnikowego, energii elektrycznej, słonecznej i cieplnej, prądu elektrycznego
i ciepła grzejnego, usługi w zakresie reklamy, w tym reklamy radiowej
i telewizyjnej, usługi w zakresie wynajmu powierzchni reklamowych
i materiałów reklamowych, usługi polegające na zamieszczaniu
ogłoszeń reklamowych w magazynach i czasopismach fachowych
oraz w dziennikach, usługi w zakresie umieszczania treści reklamowej na powierzchniach tkanin i bandach stadionów sportowych,
usługi w zakresie sponsoringu w formie reklamy, usługi polegające
na pośredniczeniu w imieniu osób trzecich w umowach o reklamę
i umowach dotacji, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia akcji
i prelekcji reklamowych oraz wykładów z informacjami o produktach, usługi marketingowe, dotyczące w szczególności marketingu
sportowego i telemarketingu, usługi doradcze w zakresie reklamy
i marketingu, usługi w zakresie badania rynku, usługi w zakresie organizowania akcji mających na celu uzyskanie społecznego poparcia
dla określonych idei, usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
dla celów gospodarczych, przemysłowych i reklamowych, usługi
w zakresie prac biurowych, specjalistyczne usługi doradcze w zakresie reklamy prowadzonej w odniesieniu do budowy i działania sieci
rurociągów, urządzeń zaopatrujących pojazdy w paliwo, naziemnych
i podziemnych magazynów sztucznych i naturalnych (tzw. kawern),
ochrony pracy, zdrowia i ochrony przeciwpożarowej, usługi w zakresie sprzedaży paliw na stacjach benzynowych, usługi polegające na pośredniczeniu w imieniu osób trzecich w zawieraniu umów
o świadczenie usług transportowych, w szczególności za pomocą
sieci rurociągów, usługi w zakresie nadzorowania, systematyzowania
i zestawienia danych w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie rozporządzania danymi zapisanymi na serwerach, usługi doradztwa w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, 37 usługi
w zakresie prowadzenia prac budowlanych i konserwacyjnych, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń technicznych i sieci rurociągów, przeznaczonych
do transportu paliw, gazu, energii elektrycznej, słonecznej i cieplnej,
urządzeń przeznaczonych do zaopatrywania pojazdów w paliwo
oraz naziemnych i podziemnych magazynów sztucznych i naturalnych (tzw. kawern), usługi w zakresie technicznego przeglądu
urządzeń technicznych, sieci rurociągów przeznaczonych do transportu paliw, urządzeń przeznaczonych do zaopatrywania pojazdów
w paliwo, oraz naziemnych i podziemnych magazynów sztucznych
i naturalnych (tzw. kawern), usługi w zakresie prowadzenia i nadzoru
wierceń poszukiwawczych w odniesieniu do paliw, usługi w zakresie
doradztwa budowlanego, 39 usługi w zakresie transportu, dystrybucji i dostarczania do odbiorców paliw, paliw gazowych i ich mieszanek, oleju napędowego, spirytusu silnikowego, energii elektrycznej,
słonecznej i cieplnej, prądu elektrycznego i ciepła grzejnego, realizowane w szczególności za pośrednictwem sieci rurociągów i sieci
przewodów, usługi w zakresie składowania paliw, w tym składowania
ich w naziemnych i podziemnych magazynach sztucznych i naturalnych (tzw. kawernach), 40 usługi w zakresie przetwarzania surowców
zmierzające do otrzymywania paliw, paliw gazowych i ich mieszanek, oleju napędowego, spirytusu silnikowego, energii elektrycznej,
słonecznej i cieplnej, prądu elektrycznego i ciepła grzejnego, 42
usługi w zakresie projektowania i prowadzenia badań naukowych
i technicznych, usługi w zakresie analiz przemysłowych i naukowych,
usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi doradcze inżynierów i techników dotyczące wydobycia, pozyskiwania, przechowywania, transportu i użytkowania paliw, paliw gazowych i ich mieszanek, oleju napędowego, spirytusu silnikowego, energii elektrycznej,
słonecznej i cieplnej, prądu elektrycznego i ciepła grzejnego, a także
zaopatrywania w nie odbiorców, usługi doradcze inżynierów i techników dotyczące zaopatrywania pojazdów w paliwa, usługi w zakresie sporządzania analiz i obliczeń technicznych w zakresie wydobycia, pozyskiwania, przechowywania, transportu i użytkowania
paliw, paliw gazowych i ich mieszanek, oleju napędowego, spirytusu
silnikowego, energii elektrycznej, słonecznej i cieplnej, prądu elektrycznego i ciepła grzejnego oraz zaopatrywania w nie odbiorców
i pojazdów, usługi w zakresie ekspertyz geologicznych dotyczących
występowania paliw, usługi w zakresie analiz chemicznych paliw,
usługi doradcze inżynierów i techników świadczone na rzecz stacji
benzynowych, usługi w zakresie projektowania i ustalania architektury wewnętrznej stacji benzynowych, usługi doradcze dotyczące
ochrony środowiska, usługi w zakresie doradztwa technicznego,
usługi w zakresie technicznego doradztwa energetycznego w zakresie bezpieczeństwa urządzeń technicznych, sieci rurociągów, urzą-
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dzeń przeznaczonych do zaopatrywania pojazdów w paliwa oraz naziemnych i podziemnych magazynów sztucznych i naturalnych (tzw.
kawern), ochrony pracy zdrowia i ochrony przeciwpożarowej, usługi
w zakresie sporządzania planów technicznych i konstrukcyjnych
urządzeń przeznaczonych do zaopatrywania pojazdów w paliwa,
usługi programowania komputerowego w dziedzinie przetwarzania
danych z zakresu wydobycia, pozyskiwania, przechowywania, transportu i użytkowania paliw, paliw gazowych i ich mieszanek, oleju napędowego, spirytusu silnikowego, energii elektrycznej, słonecznej
i cieplnej, prądu elektrycznego i ciepła grzejnego oraz zaopatrywania w nie odbiorców i pojazdów, usługi w zakresie przechowywania
elektronicznie zapisanych danych i dokumentów na dostępnych
on-line stronach internetowych (hosting), usługi w zakresie kalibrowania i badania funkcji przyrządów pomiarowych, w szczególności
liczników kontrolnych i testerów przeliczników ilościowych, usługi
w zakresie elektronicznego przechowywania danych.

(111) 343672
(220) 2020 08 05
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732)	ALWI-GRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Roczyny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALWI GRILL
(540)

(210) 516822

(591) niebieski, biały
(531) 26.04.04, 26.04.18, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe urządzenia do grillowania, metalowe akcesoria do grillowania i wędzenia, metalowe części do urządzeń grillujących i do urządzeń do wędzenia, 11 urządzenia grillujące elektryczne i gazowe w tym elektryczne zestawy do szaszłyków, wędzarnie
w tym elektryczne i gazowe, pręty rusztowe, rożna, anteny, w tym
anteny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, urządzenia do pomiaru temperatury, urządzenia kontrolno pomiarowe, urządzenia
monitorujące, 35 sprzedaż, w tym internetowa urządzeń grillujących,
urządzeń do wędzenia, akcesoriów do grillowania i wędzenia, części
zamiennych do urządzeń grillujących i urządzeń do wędzenia, anten
w tym anten do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, artykułów
elektronicznych i elektrycznych, urządzeń: do pomiaru temperatury,
kontrolno-pomiarowych i monitorujących, reprezentowanie interesów osób trzecich, usługi agencji importowo-eksportowej, usługi
w zakresie reklamy, promocji i marketingu, wydawanie, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, katalogów, prospektów, organizacja wystaw i pokazów reklamowych, organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej i internetowej, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
pośrednictwo w wynajmowaniu powierzchni na cele reklamowe.
(111) 343673
(220) 2020 09 15
(210) 516839
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIKEY
(540)

(591) biały, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 11 oświetlenie rowerowe, lampy kierunkowe do rowerów, rowerowe światełka odblaskowe, 12 rowery, ramy do rowerów,
hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, koła do rowerów,
koła zębate do rowerów, korby rowerowe, łańcuchy rowerowe, pe-

dały do rowerów, piasty do rowerów, szprychy do rowerów, napinacze do szprych do kół, nóżki do rowerów, obręcze kół do rowerów,
dętki do rowerów, opony rowerowe, błotniki do rowerów, siodełka
rowerowe, pokrycia siodełek rowerów, lusterka boczne do rowerów,
pompki do rowerów, przyczepki rowerowe, dzwonki do rowerów,
bagażniki do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, sakwy rowerowe, ochraniacze ubrania na koła do rowerów.

(111) 343674
(220) 2020 08 19
(210) 517282
(151) 2021 07 15
(441) 2020 11 16
(732) BOOKLIKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOOKLIKES
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fonograficzne, 40 drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, powielanie nagrań
audio i wideo, 41 edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia, tłumaczenia pisemne, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(111) 343675
(220) 2020 08 26
(210) 517511
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mcr FID Wing
(510), (511) 6 metalowe przeciwpożarowe drzwi, bramy, okna, klapy
i osłony okienne, konstrukcje metalowe, 9 czujniki przeciwpożarowe,
urządzenia przeciwpożarowe, przeciwpożarowe drabinki ewakuacyjne [sprzęt bezpieczeństwa] przeciwpożarowe systemy tryskaczy,
oszklone ostrzegacze przeciwpożarowe, wiadra przeciwpożarowe,
systemy i instalacje alarmowe, urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne. alarmy pożarowe, wykrywacze dymu, analizatory powietrza, 19 niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, klapy niemetalowe, niemetalowe
przeciwpożarowe drzwi, bramy, okna, klapy i osłony okienne, niemetalowe osłony przeciwpożarowe do przewodów elektrycznych,
konstrukcje budowlane niemetalowe.
(111) 343676
(220) 2020 08 26
(210) 517530
(151) 2021 07 15
(441) 2021 03 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE OKNOPLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R E V E A L
(540)

(591) biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06
(510), (511) 6 parapety metalowe, metalowe zamknięcia, metalowe zawiasy, akcesoria metalowe do stolarki otworowej, 19 stolarka
otworowa niemetalowa, okna niemetalowe, drzwi niemetalowe,
bramy niemetalowe, bramki niemetalowe, witryny niemetalowe,
naświetla niemetalowe, ścianki działowe szklane, parapety niemetalowe, elementy niemetalowe, zamknięcia niemetalowe i akcesoria
niemetalowe do stolarki otworowej, 37 usługi budowlane, naprawa,
montaż, wymiana stolarki otworowej i ścianek działowych, budowlane roboty wykończeniowe.
(111) 343677
(220) 2020 08 28
(210) 517626
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540)	SkinSense
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 01.01.02, 01.01.10, 01.01.25, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 diagnostyczna aparatura do celów medycznych.
(111) 343678
(220) 2020 08 31
(210) 517691
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) INSTYTUT BADAWCZY INNOWACYJNO ROZWOJOWY
BIOTOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RanWet
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów
weterynaryjnych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy do celów weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
lecznicze szampony dla zwierząt domowych, leki do celów weterynaryjnych, mazidła, napary lecznicze, pasza lecznicza dla zwierząt, płyny do celów weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów
medycznych i weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, 35 usługi
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 42 badania naukowe, badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem
patentów, prace badawczo rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, próby kliniczne, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, 44 porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne, usługi weterynaryjne.
(111) 343679
(220) 2020 09 07
(210) 517939
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732) KUSOSKI GRZEGORZ ZBIGNIEW NETCAN.PL, Ustanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NetCan.pl
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 wynajem sprzętu biurowego, wynajem urządzeń biurowych, wynajem urządzeń do kopiowania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z drukami.
(111) 343680
(220) 2020 09 11
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bonatium
(540)

(591) zielony, biały
(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12

(210) 518187
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(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, preparaty
weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, herbaty lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry do celów medycznych, samoprzylepne plastry
lecznicze, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, balsamy do celów leczniczych, leki dla
ludzi, leki pomocnicze, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, zioła
lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, 30 zioła
do celów spożywczych, zioła konserwowane.

(111) 343681
(220) 2021 03 22
(210) 526519
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 04
(732) KAPSA TOMASZ MENNICA BYDGOSKA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B MENNICA BYDGOSKA
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 24.09.02, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 14 Akcesoria do zegarków, Amulety, Artykuły ozdobne
[ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Biżuteria, Biżuteria damska, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Bransoletki [biżuteria], Breloczki
do kluczy [ozdoby], Broszki [biżuteria], Charmsy, Części i akcesoria
do biżuterii, Diamenty, Dzieła sztuki metalowe [metale szlachetne],
Etui do zegarków i zegarów, Figurki [bibeloty] wykonane z metali
szlachetnych, Insygnia z metali szlachetnych, Figurki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, Figurki z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, Futerały do zegarów i zegarków, Kamienie jubilerskie,
Kamienie szlachetne, Kasetki na biżuterię, Klejnoty, Kolczyki, Krzyżyki
[biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki jubilerskie, Medale, Medaliony, Wyroby biżuteryjne, Zapięcia do biżuterii, Zawieszki [biżuteria],
Zegarki, Zegary, Złoto, Ozdoby do odzieży wykonane z metali szlachetnych, Ozdoby ścienne z metali szlachetnych, Medale wykonane
z metali szlachetnych, Odznaki z metali szlachetnych, Pudełka z metali szlachetnych, Puchary z metali szlachetnych, Wisiorki do kluczy
z metali szlachetnych, Różańce, 35 Usługi skupu metali szlachetnych,
w szczególności złota i srebra, Usługi skupu biżuterii i wyrobów jubilerskich, Pośrednictwo w kupnie i sprzedaży złota, złota dewizowego,
platyny i srebra, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez internet takich towarów jak: akcesoria do zegarków, amulety, artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku
osobistego, biżuteria, biżuteria damska, biżuteria i wyroby jubilerskie,
bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy [ozdoby], broszki [biżuteria],
charmsy, części i akcesoria do biżuterii, diamenty, dzieła sztuki metalowe [metale szlachetne], etui do zegarków i zegarów, figurki [bibeloty]
wykonane z metali szlachetnych, insygnia z metali szlachetnych, figurki
ozdobne wykonane z metali szlachetnych, figurki z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, futerały do zegarów i zegarków, kamienie
jubilerskie, kamienie szlachetne, kasetki na biżuterię, klejnoty, kolczyki,
krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, medale,
medaliony, metale szlachetne, monety, monety do kolekcjonowania.
naszyjniki [biżuteria], obrączki ślubne, odznaki pamiątkowe, osobiste
ozdoby z metali szlachetnych, ozdoby [biżuteria], ozdoby wykonane
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, perły [biżuteria], pierścienie (ozdoby), pierścionki
[biżuteria], posągi z metali szlachetnych, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, rzeźby z metali szlachetnych, spinki do krawatów, spinki
do mankietów, srebro, statuetki z kamieni szlachetnych, statuetki z metali szlachetnych, stopy metali szlachetnych, stopy złota, szafiry, szkatułki na biżuterię, szmaragdy, szpilki biżuteryjne, sztabki złota, sztabki
metali szlachetnych, topaz, trofea powlekane metalami szlachetnymi,
wisiorki biżuteryjne, wisiorki [klejnoty], wyroby biżuteryjne, zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zegarki, zegary, złoto, ozdoby
do odzieży wykonane z metali szlachetnych, ozdoby ścienne z metali
szlachetnych, medale wykonane z metali szlachetnych, odznaki z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, puchary z metali szlachetnych, wisiorki do kluczy z metali szlachetnych, różańce.
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(111) 343682
(220) 2021 04 26
(210) 528150
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SYTENA MET
(540)

(591) ciemnoszary
(531) 29.01.06, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.21
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu cukrzycy, Preparaty farmaceutyczne do leczenia w profilaktyce cukrzycy.
(111) 343683
(220) 2021 05 12
(210) 528744
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) T&K BG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wieluń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) revema
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Barki
[meble], Biurka, Biurka do celów biurowych, Biurka i stoły, Elementy
meblowe, Komplety mebli do salonu, Konsole [meble], Ławy [meble],
Meble, Meble biurowe, Meble do salonu, Meble do wnętrz, Meble
domowe, Meble drewniane, Meble metalowe, Toaletki [meble], Szafki, Stojaki [meble] pod telewizor.
(111) 343684
(220) 2020 09 16
(210) 518387
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) KWIATKOWSKI ROBERT MARCIN INVICTUS, Otwock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magia Kuchni
(540)

(531) 09.07.19, 03.05.07, 27.05.01
(510), (511) 29 orzechy, orzechy jadalne, orzechy przyprawione, orzechy łuskane, orzechy solone, orzechy preparowane, orzechy kandyzowane, mielone orzechy, suszone orzechy kokosowe, orzechy ziemne,
orzechy pistacjowe, orzechy pekan, orzechy laskowe, przetworzone
morele, przetworzona żurawina, przetworzone jabłka, przetworzona
gruszka, przetworzone banany, przetworzona pomarańcza, orzechy
arachidowe, orzechy włoskie, migdały przetworzone, przetworzone
migdały ziemne, orzechy nerkowca, orzechy brazylijskie, orzechy macadamia, przetworzone śliwki, przetworzony imbir, suszone owoce,
owoce kandyzowane, śliwka suszona, rodzynki, jabłko suszone krążek,
morele suszone, daktyle suszone, orzeszki ziemne prażone w karmelu,
wiórki kokosowe, ananas kandyzowany, wiśnia kandyzowana, jadalne
nasiona słonecznika, pestki słonecznika przetworzone, pestki dyni
przetworzone, suszone jagody Goji, figi suszone, przetworzone nasiona Chia do jedzenia, ciecierzyca przetworzona, chipsy bananowe,
groch łuskany, spirulina przetworzona, pektyna do celów kulinarnych,
soczewica, przetworzona komosa ryżowa, fasola, żelatyna, owocowe
galaretki (słodycze), orzeszki ziemne prażone o smaku BBQ, wiórki
kokosowe do wyrobów cukierniczych, 30 płatki pszenne, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki kukurydziane, płatki
jęczmienne, płatki ryżowe, płatki pszeniczne, przyprawy, przyprawy
suche, przyprawy jadalne, przyprawy korzenne, przyprawy spożywcze, przyprawy do pieczenia, przyprawy do żywności, przyprawy
w proszku, proszek do pieczenia, soda oczyszczona (wodorowęglan

sodu do celów spożywczych), czekolada, czekolada mleczna, czekolada do wyrobów cukierniczych, kawa, kawa mielona, kawa niepalona,
kawa bezkofeinowa, kawałeczki czekolady do deserów, kawa w postaci całych ziaren, herbata, mąka migdałowa, cukier, ryż, kasza manna,
kasza burgul, kasza gryczana, kasza jęczmienna, kasza perłowa, kasza
kuskus, tapioka, ziarna sezamu [przyprawy], sól, bułka tarta, mąka
ziemniaczana, kasza jaglana, kasza pęczak, cukier puder, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna stacjonarna oraz online następujących produktów: orzechy, orzechy jadalne, orzechy przyprawione, orzechy łuskane,
orzechy solone, orzechy preparowane, orzechy kandyzowane, mielone orzechy, suszone orzechy kokosowe, orzechy ziemne, orzechy
pistacjowe, orzechy pekan, orzechy laskowe, przetworzone morele,
przetworzona żurawina, przetworzone jabłka, przetworzona gruszka,
przetworzone banany, przetworzona pomarańcza, orzechy arachidowe, orzechy włoskie, migdały przetworzone, przetworzone migdały
ziemne, orzechy nerkowca, orzechy brazylijskie, orzechy macadamia,
przetworzone śliwki, przetworzony imbir, suszone owoce, owoce
kandyzowane, płatki kukurydziane, płatki jęczmienne, płatki ryżowe,
płatki pszeniczne, przyprawy, przyprawy suche, przyprawy jadalne,
przyprawy korzenne, przyprawy spożywcze, przyprawy do pieczenia,
przyprawy do żywności, przyprawy w proszku, proszek do pieczenia, soda oczyszczona (wodorowęglan sodu do celów spożywczych),
orzeszki ziemne nieprzetworzone, śliwka suszona, jabłko suszone krążek, morele suszone, orzeszki ziemne prażone o smaku BBQ. mango
suszone, daktyle suszone, mączka z orzechów arachidowych, orzeszki
ziemne prażone w karmelu, sezam jadalny nieprzetworzony, wiórki
kokosowe, ananas kandyzowany, mąka migdałowa, wiśnia kandyzowana, jadalne nasiona słonecznika, pestki słonecznika przetworzone,
pestki dyni przetworzone, suszone jagody Goji, figi suszone, cukier,
owoce w żelu, marmolada, miód, frużelina, barwniki spożywcze, pasty orzechowe, papier do pieczenia, pasta tahini, pasta waniliowa,
pasta kawowa, chleb, ciastka, posypki cukiernicze, galaretki owocowe w proszku, krem budyniowy, foliowe rękawy cukiernicze, ksylitol,
drożdże piekarnicze, drożdże suche (instant), lody, masa cukrowa,
masa kajmakowa, ręcznik papierowy, grzyby suszone, grzyby mrożone, grzyby marynowane, tortilla (placek pszenny), papier ryżowy, tofu
naturalne, pierożki ravioli gotowe, kluski Gnocchi, makarony jajeczne,
makarony z pszenicy durum, makarony ryżowe, uszka z mięsem, owoce mrożone, warzywa mrożone, sery z mleka krowiego, sery z mleka
koziego, sery dojrzewające, mleko UHT, mleko kokosowe, śmietana,
kefir, masło, jogurty, jaja w stanie płynnym, mleko zagęszczone, owoce
w syropie, ryż, spirulina przetworzona, kasza manna, kasza burgul, kasza gryczana, kasza jęczmienna, kasza perłowa, kasza kuskus, tapioka,
przetworzona komosa ryżowa, kasze zbożowe, mąka pszenna, mąka
orkiszowa, mąka żytnia, mąka do pizzy, mąka sojowa, mąka gryczana, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, przyprawy w płynie, mieszanki
przypraw jako pasty, ocet winny, ocet jabłkowy, ocet balsamiczny, ocet
z ryżu, musztarda, sosy jako przyprawy, oliwa, olej jadalny, ciecierzyca
przetworzona, chipsy bananowe, sól, groch łuskany, pektyna do celów
kulinarnych, bułka tarta, soczewica, mąka ziemniaczana, fasola, kasza
jaglana, kasza pęczak, mak niebieski, mak biały, gotowa masa makowa,
imbir kandyzowany, solone orzechy nerkowca, orzechy pini, orzeszki
ziemne w polewie miodowej, sok z cytryny, sos czekoladowy, polewa
owocowa w postaci syropu, owoce w czekoladzie, cukier puder, żelatyna, owocowe galaretki (słodycze), kakao, syropy glukozowe spożywcze, syrop z agawy (słodzik naturalny), napoje bezalkoholowe na bazie
aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, owoce morza, ryby,
mięsa, wędliny, frytki, otręby zbożowe, frytura (tłuszcz do smażenia),
płatki jaglane, płatki gryczane, smalec, passata pomidorowa.

(111) 343685
(220) 2020 05 05
(151) 2021 07 09
(441) 2020 07 13
(732) BIONATEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bionateo
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.03, 26.01.16

(210) 513180
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, sprzedaży detalicznej
w placówkach specjalistycznych i przez Internet preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół
leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów ziołowych do celów leczniczych, ziół do palenia,
produktów konopnych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów dietetycznych i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych, witamin
i preparatów witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów
kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, prowadzenie detalicznych
i hurtowych punktów sprzedaży preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych, olejków
eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów
ziołowych do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów konopnych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów
dietetycznych i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej
żywności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów kosmetycznych,
kosmetyków, preparatów do mycia, płynów do pielęgnacji ciała i/
lub włosów, płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym
kremów na bazie ziół, dezodorantów, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej, 42 prowadzenie
badań naukowych, prowadzenie badań naukowych dotyczących
zdrowej żywności, prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania ziół, prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania konopi w lecznictwie, 44 udzielanie porad z zakresu zdrowego odżywiania, porady dietetyczne, udzielanie porad z zakresu
prowadzenia zdrowego trybu życia, usługi doradcze i szkoleniowe
w zakresie odnowy biologicznej, terapia, aromatoterapia, usługi doradcze w zakresie terapii manualnej i aromaterapii.

(111) 144447
(111) 158429
(111) 158776
(111) 160717

(180) 2031 10 01
(180) 2031 04 04
(180) 2031 04 04
(180) 2031 06 18

(111) 161106
(111) 161152
(111) 161649
(111) 161776
(111) 161956
(111) 162145
(111) 162909
(111) 163051
(111) 163213
(111) 163672
(111) 164676
(111) 165073
(111) 165127
(111) 165128
(111) 165278
(111) 166692
(111) 166693
(111) 168313

(180) 2031 09 11
(180) 2031 10 01
(180) 2031 09 20
(180) 2031 07 23
(180) 2031 09 28
(180) 2031 11 28
(180) 2031 10 11
(180) 2032 03 25
(180) 2032 01 07
(180) 2031 11 22
(180) 2031 12 27
(180) 2031 10 11
(180) 2032 03 04
(180) 2032 03 05
(180) 2031 11 16
(180) 2031 10 15
(180) 2031 10 15
(180) 2032 05 10

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) 000335 (180) 2032 01 22
(111) 000336 (180) 2032 01 22
(111) 050298 (180) 2031 09 18
(111) 050384 (180) 2031 09 22
(111) 059122 (180) 2031 11 25
(111) 059123 (180) 2031 11 25
(111) 070717 (180) 2031 02 08
(111) 072802 (180) 2031 03 18
(111) 073675B (180) 2031 07 08
(111) 073801 (180) 2031 10 07
(111) 074390 (180) 2031 09 16
(111) 074818 (180) 2031 09 25
(111) 074820 (180) 2031 09 25
(111) 075618 (180) 2032 02 03
(111) 076771 (180) 2031 09 25
(111) 077099 (180) 2031 09 30
(111) 077228 (180) 2031 12 27
(111) 078572 (180) 2031 12 12
(111) 079606 (180) 2031 10 01
(111) 080990 (180) 2031 11 20
(111) 080991 (180) 2031 11 20
(111) 081115 (180) 2031 11 29
(111) 081351 (180) 2031 09 23
(111) 081351A	 (180) 2031 09 23
(111) 143680 (180) 2031 12 07
(111) 143686 (180) 2031 12 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

99
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: produkty przerobu
ropy naftowej, produkty i półprodukty ropopochodne rafineryjne
i petrochemiczne, węglowodory
nasycone i nienasycone olefinowe
i dienowe, oraz ich polimery, etylen, propan, propylen, polietylen,
polipropylen, butadien, benzen,
toluen, frakcja etylobenzenowa,
frakcje C4, frakcje C5, węglowodory C9 i wyższe, fenol, aceton,
kumen, rozpuszczalniki, aromaty,
glikole etylenowe, tlenek etylenu,
etery, siarka, siarkowodór, chemiczne substancje do paliw silnikowych, wodór i gazy wodorowe,
dodatki chemiczne do paliw, dodatki detergentowe do benzyny,
dodatki do smarów, gazy do celów przemysłowych, chłodziwa
do silników, płyny niskozamarzające, płyny hamulcowe, nieprzetworzone tworzywa sztuczne; 4:
paliwo, gazy płynne, paliwo lotnicze, benzyna, oleje napędowe,
dodatki niechemiczne do paliw,
oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, oleje smarne, smar, parafina, koks naftowy,
benzen, ksylen; 28: lalki, marionetki, maskotki, misie pluszowe,
pajace; 37: usługi w zakresie prowadzenia stacji paliwowych, usługi budowlane, usługi w zakresie
napraw i dokonywania remontów
urządzeń, instalacji rafineryjnych
i petrochemicznych, zbiorników
paliwowych, stacji paliw, stacji
obsługi samochodów, środków
transportu; 41: usługi w zakresie nauczania, organizowania
i prowadzenia szkoleń (kursów)
i szkoleń zawodowych, usługi
w zakresie rozrywki, działalności
sportowej i kulturalnej.
Prawo przedłużono w 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

100
(111) 168643
(111) 171552
(111) 171554
(111) 172990
(111) 174882
(111) 176321
(111) 178289
(111) 190264
(111) 200892
(111) 214660
(111) 236528
(111) 241613
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(180) 2031 09 24
(180) 2031 09 24
(180) 2031 09 24
(180) 2031 09 24
(180) 2031 10 02
(180) 2031 11 22
(180) 2032 05 17
(180) 2031 10 12
(180) 2031 08 10
(180) 2031 09 12
(180) 2030 01 20
(180) 2030 06 11

Prawo przedłużono w 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: 18: skóra, wyroby
ze skóry i z imitacji skóry, aktówki, dyplomatki, etui na klucze,
etui na okulary, etui na przybory do pisania, etui na wizytówki
i dokumenty, etui na zestawy
manicure, etui na karty kredytowe, wizytowniki, kasetki ze skóry,
klasery, kufry, plecaki, kosmetyczki, torby, portfele, pasy skórzane,
paski, portmonetki, organizery,
pudełka ze skóry, pudła ze skóry, pudła na kapelusze, sakiewki,
teczki szkolne, teczki konferencyjne, torby szkolne, torebki, walizy,
walizki, breloki skórzane, skórzane podkłady na biurka, oprawy
na kalendarze, notatniki, agendy
i terminarze wykonane ze skóry, galanteria ze skóry i z imitacji
skóry, rzemienie, smycze, siodła
do jazdy konnej, wyroby ze skóry
i galanteria skórzana z udziałem
kamieni szlachetnych i wysadzane
kryształami.
(111) 248459 (180) 2031 05 02 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 4: benzyna, brykiety:
drzewne, materiałów palnych,
węglowe, brykiety z torfu jako
paliwo, paliwo do diesla, węgiel
drzewny jako paliwo, gaz: olejowy,
oświetleniowy, gazolina, mazut,
paliwa mineralne, oleje: palne,
przemysłowe i silnikowe, paliwa
silnikowe, paliwo gazowe; 6: metalowe pojemniki na odpady; 16:
materiały reklamowe drukowane,
afisze, albumy, broszury, wizytówki, druki, czasopisma, emblematy
papierowe, etykiety papierowe,
folie z tworzyw sztucznych do pakowania, foldery, fotografie, kalendarze, naklejki, nalepki, notesy,
papierowe opakowania, periodyki,
gazety, informatory, plakaty, plansze z kartonu lub papieru zawarte
w tej klasie, prospekty, publikacje
drukowane, torby do pakowania
z papieru lub z tworzyw sztucznych, stemple okolicznościowe,
zakładki do książek, widokówki;
20: pojemniki niemetalowe, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych; 35: organizowanie
działalności gospodarczej, do-

radztwo i pomoc w zarządzaniu,
organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, badania rynku i opinii publicznej,
badania marketingowe, reklama,
reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, korespondencyjne i za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama na środkach transportu,
maszynach i urządzeniach, reklama na pojemnikach do zbierania
odpadów, reklama na budynkach
i obiektach terenowych, reklamowanie na odzieży ochronnej, usługi
powielania, publikowania i rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem miejsc
i powierzchni na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, dystrybucja
materiałów reklamowych, takich
jak: ulotki, broszury, prospekty, foldery, plakaty, afisze, usługi sprzedaży i pośrednictwo w handlu
energią elektryczną i paliwami gazowymi w systemie sieciowym; 36:
usługi w zakresie administrowania
i zarządzania nieruchomościami,
dzierżawa i wycena majątku nieruchomego, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i mieszkań;
37: budowa składowisk odpadów,
budowa zakładów unieszkodliwiania odpadów, budowa, nadzór
i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, instalacji hydraulicznej, wentylacyjnej i gazowej,
budowa i konserwacja ujęć wodnych i przepompowni, montaż
i naprawa instalacji grzewczych,
montaż rusztowań, malowanie,
informacja o naprawach, oczyszczanie dróg, czyszczenie budynków i obiektów przemysłowych
od wewnątrz i zewnątrz, deratyzacja, dezynfekcja, wynajem sprzętu
budowlanego i sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem buldożerów i koparek, usługi związane
z rozbiórką budynków i robotami
ziemnymi, roboty ogólnobudowlane, zabezpieczanie budynków
przed wilgocią; 39: dystrybucja
pary wodnej i wody, przechowywanie i zaopatrywanie w wodę,
dystrybucja energii cieplnej, dostarczanie energii, transport i wyładunek odpadów, składowanie
odpadów; 40: organizowanie selektywnej zbiórki odpadów (recykling), spalanie śmieci i odpadów,
utylizacja odpadów i surowców
wtórnych, przetwarzanie, sortowanie i zagospodarowanie odpadów
oraz surowców wtórnych, eksploatacja składowisk, usługi zakładów
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(111) 249776
(111) 250271
(111) 250709
(111) 251339
(111) 251475
(111) 251560
(111) 251662
(111) 251840
(111) 251895
(111) 251958
(111) 252318
(111) 252319
(111) 252333
(111) 252360
(111) 252607
(111) 252608
(111) 252658
(111) 252773
(111) 252791
(111) 252992
(111) 253106
(111) 253489
(111) 253496
(111) 253497
(111) 253568
(111) 253569
(111) 253579
(111) 253603
(111) 253609
(111) 253876
(111) 253877
(111) 254007
(111) 254045
(111) 254500
(111) 254554
(111) 254595
(111) 254655
(111) 254882
(111) 254925
(111) 255041
(111) 255109
(111) 255110
(111) 255308
(111) 255309
(111) 255310
(111) 255311
(111) 255312
(111) 255359
(111) 255509
(111) 255510
(111) 255649
(111) 255693
(111) 255758
(111) 255899
(111) 255903
(111) 255994
(111) 255995
(111) 255996
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(180) 2031 09 18
(180) 2031 06 20
(180) 2031 07 18
(180) 2031 09 05
(180) 2031 08 01
(180) 2031 10 05
(180) 2031 08 30
(180) 2031 11 29
(180) 2031 10 06
(180) 2031 07 03
(180) 2031 08 11
(180) 2031 08 11
(180) 2031 09 02
(180) 2031 09 28
(180) 2031 10 27
(180) 2031 10 27
(180) 2031 10 04
(180) 2031 10 17
(180) 2031 10 21
(180) 2031 10 17
(180) 2031 10 27
(180) 2031 09 23
(180) 2031 10 03
(180) 2031 10 03
(180) 2031 10 27
(180) 2031 10 27
(180) 2031 11 18
(180) 2031 11 28
(180) 2031 11 29
(180) 2031 10 10
(180) 2031 10 12
(180) 2031 09 21
(180) 2031 08 22
(180) 2031 12 08
(180) 2031 10 03
(180) 2031 12 27
(180) 2031 10 24
(180) 2032 01 27
(180) 2031 09 22
(180) 2031 09 19
(180) 2031 09 20
(180) 2031 09 20
(180) 2032 02 13
(180) 2032 02 13
(180) 2032 02 13
(180) 2032 02 13
(180) 2032 02 13
(180) 2032 03 08
(180) 2031 12 22
(180) 2031 12 22
(180) 2031 11 29
(180) 2032 01 16
(180) 2032 02 13
(180) 2031 09 21
(180) 2031 10 12
(180) 2032 02 13
(180) 2032 02 13
(180) 2032 02 13

unieszkodliwiania odpadów, usługi
związane z niszczeniem odpadów
i odzyskiem surowców, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie, odświeżanie i dezodoryzacja powietrza,
oczyszczanie i uzdatnianie wody,
wytwarzanie i przetwarzanie
energii cieplnej i elektrycznej,
wulkanizacja.
Prawo przedłużono w 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) 255997
(111) 256078
(111) 256863
(111) 257053
(111) 257505
(111) 257819
(111) 257852
(111) 257859
(111) 258435
(111) 258626
(111) 258627
(111) 258689
(111) 258941
(111) 259041
(111) 259247
(111) 259381

(180) 2032 02 13
(180) 2031 10 07
(180) 2032 04 30
(180) 2032 01 13
(180) 2031 10 25
(180) 2032 03 19
(180) 2032 04 20
(180) 2032 04 25
(180) 2031 10 20
(180) 2031 09 19
(180) 2031 09 19
(180) 2031 12 19
(180) 2032 02 28
(180) 2031 12 09
(180) 2032 02 06
(180) 2031 10 25
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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 części dla
towarów: 1: produkty chemiczne
przeznaczone dla przemysłu, produkty petrochemiczne i chemiczne powstające w wyniku przerobu
ropy naftowej zawarte w tej klasie,
kleje i wyroby klejące, kleje i wyroby klejące oparte na kauczuku,
materiały chemiczne wykorzystywane przy wykończaniu tekstyliów i skóry, węgiel aktywny
dodatki do olejów smarowych, gotowe przyspieszacze wulkanizacji,
katalizatory i pozostałe produkty
chemiczne do zastosowań przemysłowych; 3: wazelina do celów
kosmetycznych i farmaceutycznych, środki myjące, czyszczące,
artykuły kosmetyczne i toaletowe, wazelina, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych; 4:
produkty rafinacji ropy naftowej,
gazy techniczne, powietrze w stanie ciekłym i sprężonym, parafina,
wosk, oleje przemysłowe, oleje
smarowe i smary, benzyna lakiernicza, materiały oświetleniowe,
świece, znicze; 35: usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw
stałych, ciekłych, gazowych i produktów pochodnych, wyrobów
chemicznych i ich półproduktów,
usługi sprzedaży detalicznej,
wyżej wskazanych towarów, prowadzonej poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej, wyżej wskazanych towarów,
za pośrednictwem agentów; 37:
usługi w zakresie wynajmowania maszyn, maszyn i urządzeń
bez obsługi; 39: usługi w zakresie
transportu drogowego towarów,
pakowania towarów, przeładunku i załadunku, magazynowania,
składowania i przechowywania
towarów, usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy samochodów,
furgonetek, pojazdów samochodowych, z wyjątkiem motocykli,
wynajem maszyn i urządzeń, usługi w zakresie dystrybucji energii

102

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 29/2021

elektrycznej, cieplnej (para wodna i gorąca woda), wody zdemineralizowanej i wody pitnej oraz
powietrza do układów klimatyzacji; 40: usługi w zakresie przetwarzania ropy naftowej i produktów
rafinacji ropy naftowej, usługi
w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej, cieplnej (para wodna
i gorąca woda), wody zdemineralizowanej i wody pitnej oraz powietrza do układów klimatyzacji;
42: usługi w zakresie prowadzenia
prac badawczo - rozwojowych
w dziedzinie nauk chemicznych,
nauk technicznych, nauk przyrodniczych, między dyscyplinarnych nauk z przewagą nauk
przyrodniczych i technicznych
z wyłączeniem takich usług jak
studia poszukiwawcze i badawcze
w zakresie energii i przemysłu.
(111) 259382 (180) 2031 10 25 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: produkty chemiczne
przeznaczone dla przemysłu, produkty petrochemiczne i chemiczne powstające w wyniku przerobu
ropy naftowej zawarte w tej klasie,
kleje i wyroby klejące, kleje i wyroby klejące oparte na kauczuku,
materiały chemiczne wykorzystywane przy wykończaniu tekstyliów i skóry, węgiel aktywny
dodatki do olejów smarowych, gotowe przyspieszacze wulkanizacji,
katalizatory i pozostałe produkty
chemiczne do zastosowań przemysłowych; 3: wazelina do celów
kosmetycznych i farmaceutycznych, środki myjące, czyszczące,
artykuły kosmetyczne i toaletowe, wazelina, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych; 4:
produkty rafinacji ropy naftowej,
gazy techniczne, powietrze w stanie ciekłym i sprężonym, parafina,
wosk, oleje przemysłowe, oleje
smarowe i smary, benzyna lakiernicza, materiały oświetleniowe,
świece, znicze; 35: usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw
stałych, ciekłych, gazowych i produktów pochodnych, wyrobów
chemicznych i ich półproduktów,
usługi sprzedaży detalicznej,
wyżej wskazanych towarów, prowadzonej poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej, wyżej wskazanych towarów,
za pośrednictwem agentów; 37:
usługi w zakresie wynajmowania maszyn, maszyn i urządzeń
bez obsługi; 39: usługi w zakresie
transportu drogowego towarów,
pakowania towarów, przeładunku i załadunku, magazynowania,
składowania i przechowywania

(111) 259980
(111) 260433
(111) 260502
(111) 260503
(111) 261077
(111) 262396
(111) 263079
(111) 263564
(111) 263565
(111) 264018
(111) 264071
(111) 272607
(111) 274188
(111) 284462
(111) 289542
(111) 289543
(111) 289782
(111) 289783
(111) 290861
(111) 290862
(111) 296609
(111) 342971
(111) 342972
(111) 343260

(180) 2032 01 23
(180) 2031 10 08
(180) 2031 11 10
(180) 2031 11 10
(180) 2032 05 24
(180) 2032 01 23
(180) 2032 03 30
(180) 2031 10 21
(180) 2031 10 21
(180) 2031 09 20
(180) 2032 02 03
(180) 2032 02 28
(180) 2031 10 26
(180) 2031 09 18
(180) 2031 06 07
(180) 2031 06 07
(180) 2031 12 12
(180) 2031 12 12
(180) 2031 12 12
(180) 2031 12 12
(180) 2032 03 28
(180) 2027 10 17
(180) 2027 10 17
(180) 2030 10 27

towarów, usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy samochodów,
furgonetek, pojazdów samochodowych, z wyjątkiem motocykli,
wynajem maszyn i urządzeń, usługi w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej, cieplnej (para wodna i gorąca woda), wody zdemineralizowanej i wody pitnej oraz
powietrza do układów klimatyzacji; 40: usługi w zakresie przetwarzania ropy naftowej i produktów
rafinacji ropy naftowej, usługi
w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej, cieplnej (para wodna
i gorąca woda), wody zdemineralizowanej i wody pitnej oraz powietrza do układów klimatyzacji;
42: usługi w zakresie prowadzenia
prac badawczo - rozwojowych
w dziedzinie nauk chemicznych,
nauk technicznych, nauk przyrodniczych, między dyscyplinarnych nauk z przewagą nauk
przyrodniczych i technicznych
z wyłączeniem takich usług jak
studia poszukiwawcze i badawcze
w zakresie energii i przemysłu.
Prawo przedłużono w 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

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) 480909
(210) 476177
(210) 493494
(210) 495453

U
U
ZT04/2019
ZT14/2019

(210) 497807
(210) 505772
(210) 505775
(210) 506251

U
ZT51/2019
ZT51/2019
U
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(210) 515831
(210) 519399
(210) 522137

U
U
U

(210) 522886
(210) 526140

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) 426697
(210) 447299

14/2014
1/2016

(210) 521489
(210) 530479

ZT4/2021
ZT28/2021

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) 497268
(210) 497269
(210) 501853
(210) 501855
(210) 503528

11/2020
11/2020
34/2019
03/2020
49/2019

(210) 503844
(210) 508717
(210) 511166
(210) 513523
(210) 514918

40/2019
06/2020
25/2020
26/2020
32/2020

Przeniesienie prawa ochronnego
w stosunku do niektórych towarów
(art. 162 ust. 4 pwp)
oraz podzielenie prawa ochronnego na wniosek
uprawnionego w stosunku do wskazanych
towarów (art. 162¹ pwp)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu związanego z przeniesieniem lub podzieleniem prawa ochronnego.
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
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
PRZENIESIENIE PRAWA OCHRONNEGO
(111) 184015 C. Wykreślono: Metalowe przewody do instalacji wentylacyjnej; klasa 6; Wentylatory, klimatyzatory; klasa 11;
Usługi w zakresie zakładania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, napraw tych instalacji; klasa 37, Projektowanie instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; klasa 42.
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(111) 184015 D. Wpisano: „Na postawie umowy zawartej
w dniu 30 września 2020 r. z COMEX PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI
WENTYLACJI, KLIMATYZACJI PTWK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław dokonano przeniesienia towarów zawartych w klasach 6, 11, 37 i 42.
(111) 184015-A A. Wpisano: COMEX PRZEDSIĘBIORSTWO
TECHNIKI WENTYLACJI, KLIMATYZACJI PTWK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska.
(111) 184015-A C. Wpisano: Metalowe przewody do instalacji
wentylacyjnej; klasa 6; Wentylatory, klimatyzatory; klasa 11; Usługi
w zakresie zakładania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
napraw tych instalacji; klasa 37, Projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; klasa 42.
(111) 298502 C. Wykreślono: emblematy metalowe do pojazdów, nity metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie nagwintowane, sworznie metalowe; klasa 6 w części; cylindry i tłoki do silników, czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe
zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych,
filtry silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, koła
pasowe, paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników,
paski napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe,
pierścienie tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników, świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały
korbowe, wentylatory do silników, zawory, zestawy rolek napinających; klasa 7 w części; amortyzatory zawieszenia w pojazdach,
bagażniki do pojazdów, czopy osiowe, drążki skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów; klocki,
okładziny i szczęki hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów, końcówki i drążki kierownicze, kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, tarcze i bębny hamulcowe, osie pojazdów;
stabilizatory układów kierowniczych, piasty kół pojazdów, sprężyny i resory amortyzujące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów
lądowych; sworznie i wahacze zawieszenia do pojazdów, układy
hamulcowe do pojazdów, układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów, pompy powietrzne (akcesoria samochodowe) klasa 12; przewody niemetalowe, wężyki hamulcowe,
odbojniki zawieszenia amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł
niemetalowe, niemetalowe części zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo- metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych; klasa 17 w części.
(111) 298502 D. Wpisano: „Na podstawie umowy zawartej
w dniu 30 września 2020 r. z OPTIMAL AG & Co. KG, Langenbach,
Niemcy dokonano przeniesienia towarów zawartych w klasach 6,
7, 12 i 17.
(111) 298502-A A. Wpisano: OPTIMAL AG & Co. KG, Langenbach, Niemcy.
(111) 298502-A C. Wpisano: emblematy metalowe do pojazdów, nity metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie nagwintowane, sworznie metalowe; klasa 6 w części; cylindry i tłoki do silników,
czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych, filtry silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, koła pasowe,
paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników, paski napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe, pierścienie
tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników, świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały korbowe, wentylatory do silników, zawory, zestawy rolek napinających; klasa 7
w części; amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, czopy osiowe, drążki skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów; klocki, okładziny i szczęki
hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów,
końcówki i drążki kierownicze, kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
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tarcze i bębny hamulcowe, osie pojazdów; stabilizatory układów
kierowniczych, piasty kół pojazdów, sprężyny i resory amortyzujące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych; sworznie i wahacze zawieszenia do pojazdów, układy hamulcowe do pojazdów,
układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów,
pompy powietrzne (akcesoria samochodowe) klasa 12; przewody
niemetalowe, wężyki hamulcowe, odbojniki zawieszenia amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł niemetalowe, niemetalowe części
zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo- metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych; klasa 17 w części.
(111) 298503 C. Wykreślono: emblematy metalowe do pojazdów, nity metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie nagwintowane, sworznie metalowe; klasa 6 w części; cylindry i tłoki do silników, czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe
zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych,
filtry silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, koła
pasowe, paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników,
paski napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe,
pierścienie tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników, świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały
korbowe, wentylatory do silników, zawory, zestawy rolek napinających; klasa 7 w części; amortyzatory zawieszenia w pojazdach,
bagażniki do pojazdów, czopy osiowe, drążki skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów; klocki,
okładziny i szczęki hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów, końcówki i drążki kierownicze, kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, tarcze i bębny hamulcowe, osie pojazdów;
stabilizatory układów kierowniczych, piasty kół pojazdów, sprężyny i resory amortyzujące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów
lądowych; sworznie i wahacze zawieszenia do pojazdów, układy
hamulcowe do pojazdów, układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów, pompy powietrzne (akcesoria samochodowe) klasa 12; przewody niemetalowe, wężyki hamulcowe,
odbojniki zawieszenia amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł
niemetalowe, niemetalowe części zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo- metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych; klasa 17 w części.
(111) 298503 D. Wpisano: „Na podstawie umowy zawartej
w dniu 30 września 2020 r. z OPTIMAL AG & Co. KG, Langenbach,
Niemcy dokonano przeniesienia towarów zawartych w klasach 6,
7, 12 i 17.
(111) 298503-A A. Wpisano: OPTIMAL AG & Co. KG, Langenbach, Niemcy.
(111) 298503-A C. Wpisano: emblematy metalowe do pojazdów, nity metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie nagwintowane, sworznie metalowe; klasa 6 w części; cylindry i tłoki do silników,
czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych, filtry silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, koła pasowe,
paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników, paski napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe, pierścienie
tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników, świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały korbowe, wentylatory do silników, zawory, zestawy rolek napinających; klasa 7
w części; amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, czopy osiowe, drążki skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów; klocki, okładziny i szczęki
hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów,
końcówki i drążki kierownicze, kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
tarcze i bębny hamulcowe, osie pojazdów; stabilizatory układów
kierowniczych, piasty kół pojazdów, sprężyny i resory amortyzujące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych; sworznie i wa-

hacze zawieszenia do pojazdów, układy hamulcowe do pojazdów,
układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów,
pompy powietrzne (akcesoria samochodowe) klasa 12; przewody
niemetalowe, wężyki hamulcowe, odbojniki zawieszenia amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł niemetalowe, niemetalowe części
zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo- metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych; klasa 17 w części.
(111) 298504 C. Wykreślono: emblematy metalowe do pojazdów, nity metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie nagwintowane, sworznie metalowe; klasa 6 w części; cylindry i tłoki do silników, czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe
zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych,
filtry silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, koła
pasowe, paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników,
paski napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe,
pierścienie tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników, świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały
korbowe, wentylatory do silników, zawory, zestawy rolek napinających; klasa 7 w części; amortyzatory zawieszenia w pojazdach,
bagażniki do pojazdów, czopy osiowe, drążki skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów; klocki,
okładziny i szczęki hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów, końcówki i drążki kierownicze, kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, tarcze i bębny hamulcowe, osie pojazdów;
stabilizatory układów kierowniczych, piasty kół pojazdów, sprężyny i resory amortyzujące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów
lądowych; sworznie i wahacze zawieszenia do pojazdów, układy
hamulcowe do pojazdów, układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów, pompy powietrzne (akcesoria samochodowe) klasa 12; przewody niemetalowe, wężyki hamulcowe,
odbojniki zawieszenia amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł
niemetalowe, niemetalowe części zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo- metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych; klasa 17 w części.
(111) 298504 D. Wpisano: „Na podstawie umowy zawartej
w dniu 30 września 2020 r. z OPTIMAL AG & Co. KG, Langenbach,
Niemcy dokonano przeniesienia towarów zawartych w klasach 6,
7, 12 i 17.
(111) 298504-A A. Wpisano: OPTIMAL AG & Co. KG, Langenbach, Niemcy.
(111) 298504-A C. Wpisano: emblematy metalowe do pojazdów, nity metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie nagwintowane, sworznie metalowe; klasa 6 w części; cylindry i tłoki do silników,
czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych, filtry silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, koła pasowe,
paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników, paski napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe, pierścienie
tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników, świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały korbowe, wentylatory do silników, zawory, zestawy rolek napinających; klasa 7
w części; amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, czopy osiowe, drążki skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów; klocki, okładziny i szczęki
hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów,
końcówki i drążki kierownicze, kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
tarcze i bębny hamulcowe, osie pojazdów; stabilizatory układów
kierowniczych, piasty kół pojazdów, sprężyny i resory amortyzujące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych; sworznie i wahacze zawieszenia do pojazdów, układy hamulcowe do pojazdów,
układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów,
pompy powietrzne (akcesoria samochodowe) klasa 12; przewody
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niemetalowe, wężyki hamulcowe, odbojniki zawieszenia amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł niemetalowe, niemetalowe części
zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo- metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych; klasa 17 w części.
(111) 298505	A. Wykreślono: OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska;
OPTIMAL MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kołobrzeg, Polska; Wpisano: OPTIMAL
MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kołobrzeg, Polska.
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jące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych; sworznie i wahacze zawieszenia do pojazdów, układy hamulcowe do pojazdów,
układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów,
pompy powietrzne (akcesoria samochodowe) klasa 12; przewody
niemetalowe, wężyki hamulcowe, odbojniki zawieszenia amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł niemetalowe, niemetalowe części
zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo- metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych; klasa 17 w części.

(111) 298505	E. Wykreślono: „Wspólne prawo ochronne”.
(111) 298505 C. Wykreślono: emblematy metalowe do pojazdów, nity metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie nagwintowane, sworznie metalowe; klasa 6 w części; cylindry i tłoki do silników, czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe
zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych,
filtry silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, koła
pasowe, paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników,
paski napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe,
pierścienie tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników, świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały
korbowe, wentylatory do silników, zawory, zestawy rolek napinających; klasa 7 w części; amortyzatory zawieszenia w pojazdach,
bagażniki do pojazdów, czopy osiowe, drążki skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów; klocki,
okładziny i szczęki hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów, końcówki i drążki kierownicze, kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, tarcze i bębny hamulcowe, osie pojazdów;
stabilizatory układów kierowniczych, piasty kół pojazdów, sprężyny i resory amortyzujące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów
lądowych; sworznie i wahacze zawieszenia do pojazdów, układy
hamulcowe do pojazdów, układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów, pompy powietrzne (akcesoria samochodowe) klasa 12; przewody niemetalowe, wężyki hamulcowe,
odbojniki zawieszenia amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł
niemetalowe, niemetalowe części zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo- metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych; klasa 17 w części.
(111) 298505 D. Wpisano: „Na podstawie umowy zawartej
w dniu 30 września 2020 r. z OPTIMAL AG & Co. KG, Langenbach,
Niemcy dokonano przeniesienia towarów zawartych w klasach 6,
7, 12 i 17.
(111) 298505-A A. Wpisano: OPTIMAL AG & Co. KG, Langenbach, Niemcy.
(111) 298505-A C. Wpisano: emblematy metalowe do pojazdów, nity metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie nagwintowane, sworznie metalowe; klasa 6 w części; cylindry i tłoki do silników,
czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych, filtry silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, koła pasowe,
paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników, paski napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe, pierścienie
tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników, świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały korbowe, wentylatory do silników, zawory, zestawy rolek napinających; klasa 7
w części; amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, czopy osiowe, drążki skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów; klocki, okładziny i szczęki
hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów,
końcówki i drążki kierownicze, kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
tarcze i bębny hamulcowe, osie pojazdów; stabilizatory układów
kierowniczych, piasty kół pojazdów, sprężyny i resory amortyzu-

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
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 047205 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 047706 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 048882 A. Wykreślono: ASPEN GLOBAL INCORPORATED,
PORT LOUIS, Mauritius; Wpisano: ASPEN GLOBAL INCORPORATED,
Grand Bay, Mauritius.
(111) 049886 A. Wykreślono: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Tarnów, Polska; Wpisano: GRUPA AZOTY SPÓŁKA
AKCYJNA, Tarnów, Polska 850002268.
(111) 050028 A. Wykreślono: Donaldson Company, Inc. (Delaware Corporation), Minneapolis, Minnesota, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: Donaldson Company, Inc., Bloomington, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 066803 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 067911 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 069614 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 070662 A. Wykreślono: UNILEVER BCS EUROPE B.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 072090 B. Wykreślono: Klasa 42: usługi hotelarskie i restauracyjne, prowadzenie kawiarni, barów, hotele, restauracje,
katering w samolotach i portach lotniczych, usługi żywieniowe;
Wpisano: Klasa 43: usługi hotelarskie i restauracyjne, prowadzenie
kawiarni, barów, hotele, restauracje, katering w samolotach i portach lotniczych, usługi żywieniowe.

106

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 29/2021

(111) 072091 B. Wykreślono: Klasa 42: usługi hotelarskie, prowadzenie restauracji, kawiarni, barów, usługi żywieniowe, katering
w samolotach i portach lotniczych, zlecanie prowadzenia działalności hotelarskiej, gastronomicznej/restauracje, kawiarnie, bary;
Wpisano: Klasa 43: usługi hotelarskie, prowadzenie restauracji, kawiarni, barów, usługi żywieniowe, katering w samolotach i portach
lotniczych, zlecanie prowadzenia działalności hotelarskiej, gastronomicznej/restauracje, kawiarnie, bary.
(111) 076849 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEUL,; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea Południowa.
(111) 078689 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 079040 A. Wykreślono: „HERBAPOL-Lublin” Spółka Akcyjna, Lublin, Polska; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 081431 A. Wykreślono: UCB PHARMA GMBH, MONHEIM,
Niemcy; Wpisano: MERCURY PHARMA GROUP LIMITED, Londyn,
Wielka Brytania.
(111) 082689 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 095655 A. Wykreślono: AMERICAN AIRLINES, INC. (DELAWARE CORPORATION), FORT WORTH, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: AAdvantage Loyalty IP Ltd., George Town, Kajmany.
(111) 098230 A. Wykreślono: LIMITED STORES, LLC, NEW
ALBANY, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: The Limited LLC
(a Delaware limited liability company), Charlotte, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 098284 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 098656 A. Wykreślono: Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Spółka z o. o., Warszawa, Polska; Wpisano: MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015314853.
(111) 106043 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 107682 A. Wykreślono: UNILEVER N.V. ;, ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 109930 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 109980 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 109981 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 109982 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 110417 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 121537 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin,
Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 122024 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin,
Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 130536 A. Wykreślono: DOW AGROSCIENCES LLC, INDIANAPOLIS, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: NISSAN CHEMICAL CORPORATION, Tokio, Japonia.
(111) 130836 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.
(111) 132953 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 135494 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 135495 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 140292 A. Wykreślono: OAZA CITY Spółka z o.o., 00-613
Warszawa ul. Chałubińskiego 8, Polska; Wpisano: DANTEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 001403935.
(111) 141730 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 142055 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 142351 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
992-28 Siheung-dong Kumchon-gu SEUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea Południowa.
(111) 142357 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 143299 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 143381 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 143499 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
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(111) 144167 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 144249 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 145130 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 154086 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 155396 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 155397 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 155398 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 155419 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 155420 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 155952 A. Wykreślono: UNILEVER NV, ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, .
(111) 156231 A. Wykreślono: British Polythene Limited, 10
Foster Lane Londyn EC2V 6HH, Wielka Brytania; Wpisano: BRITISH
POLYTHENE LIMITED, Greenock, Wielka Brytania.
(111) 157353 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 158953 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.
(111) 159263 A. Wykreślono: Creative Technology Ltd, 31 International Bussines Park 609921 Creative Resource, Singapur; Wpisano: CREATIVE TECHNOLOGY LTD., Singapur, Singapur.
(111) 159366 A. Wykreślono: Limited Stores, LLC, New Albany,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: The Limited LLC (a Delaware limited liability company), Charlotte, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 159895 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
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(111) 159959 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 159961 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 159962 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 159963 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 160363 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
231 Yangjae-dong Seocho-gu 137938 SEOUL, Korea Południowa;
Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea Południowa.
(111) 160401 A. Wykreślono: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg,
Niemcy; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.
(111) 168131 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 171155 A. Wykreślono: MITSUBISHI SHOJI KAISHA LTD.,
TOKIO, Japonia; Wpisano: Mitsubishi Corporation, Tokio, Japonia.
(111) 174293 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 174297 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 174298 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 174377 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 176599 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 177341 A. Wykreślono: Skamol A/S, Tranbjerg, Dania;
Wpisano: Skamol A/S, Viby, Dania.
(111) 177711 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 177712 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
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(111) 177713 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 184419 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 178015 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 185720 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 178016 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 188585 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 179160 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 181752 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 181758 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 182254 A. Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska
145989984; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych,
Szwajcaria.
(111) 184015 A. Wykreślono: BJM ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 022293195;
Wpisano: COMEX DEWELOPERSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 020084197.
(111) 184015 C. Wykreślono: Metalowe przewody do instalacji wentylacyjnej; klasa 6; Wentylatory, klimatyzatory; klasa 11;
Usługi w zakresie zakładania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, napraw tych instalacji; klasa 37, Projektowanie instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; klasa 42.
(111) 184015 D. Wpisano: „Na postawie umowy zawartej
w dniu 30 września 2020 r. z COMEX PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI
WENTYLACJI, KLIMATYZACJI PTWK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław dokonano przeniesienia towarów zawartych w klasach 6, 11, 37 i 42.

(111) 191098 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 193766 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 193767 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 193768 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 194004 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 194065 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 194070 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 184015A  A. Wpisano: COMEX PRZEDSIĘBIORSTWO
TECHNIKI WENTYLACJI, KLIMATYZACJI PTWK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska.

(111) 194079 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 184015A  C. Wpisano: Metalowe przewody do instalacji
wentylacyjnej; klasa 6; Wentylatory, klimatyzatory; klasa 11; Usługi
w zakresie zakładania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
napraw tych instalacji; klasa 37, Projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; klasa 42.

(111) 195101 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 184269 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 195105 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
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(111) 195106 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 228947 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 195107 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 229146 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 195811 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 231281 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.

(111) 196177 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 197360 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 197644 A. Wykreślono: Skamol A/S, Tranbjerg, Dania;
Wpisano: Skamol A/S, Viby, Dania.
(111) 201298 A. Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska
145989984; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych,
Szwajcaria.
(111) 203069 A. Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska
145989984; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych,
Szwajcaria.
(111) 211384 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 211436 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 211595 A. Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska
145989984; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych,
Szwajcaria.
(111) 214004 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 231882 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 234798 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 234799 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 235143 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 235388 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 236774 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 237612 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 238839 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 239297 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 215738 A. Wykreślono: „IMPALL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź,
Polska 100346385; Wpisano: IMPALL ROZWANDOWICZ BOCHEŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 100346385.

(111) 241057 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 227846 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 245351 A. Wykreślono: CELEBRITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stanisław Dolny, Polska 123073943; Wpisano: CELEBRITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Barwałd Górny, Polska 123073943.
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(111) 246754 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 247967 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 249035 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 250176 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 250216 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 250325 A. Wykreślono: CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK OLEOFARM SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice, Polska 932802258; Wpisano: OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932802258.
(111) 250326 A. Wykreślono: CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK OLEOFARM SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice, Polska 932802258; Wpisano: OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932802258.
(111) 250409 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 253371 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 253587 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 253668 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 253669 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 257367 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 257493 A. Wykreślono: CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK OLEOFARM SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice, Polska 932802258; Wpisano: OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932802258.
(111) 257592 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 257645 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 257660 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 257661 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 257662 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 261843 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 263152 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 263681 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 264554 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 264696 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 264848 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 265034 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 266652 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 276088 A. Wykreślono: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627;
Wpisano: SEQUOIA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015.
(111) 278207 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 279823 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 281872 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
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(111) 286144 A. Wykreślono: C & F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141677176; Wpisano:
C&F SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141677176.
(111) 287627 A. Wykreślono: Unilever N. V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 287628 A. Wykreślono: Unilever N. V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 289071 A. Wykreślono: HYUNDAI CORPORATION, Seoul,
Korea Południowa; Wpisano: HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD., Seul, Korea Południowa.
(111) 290515 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) 291210 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 291546 A. Wykreślono: Kia Motors Corporation, Seoul,
Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea Południowa.
(111) 294146 A. Wykreślono: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627;
Wpisano: SEQUOIA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015.
(111) 294730 A. Wykreślono: Unilever. N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 295148 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 296573 A. Wykreślono: ANNA PYREK, Łódź, Polska; Wpisano: KINGMAKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368996320.
(111) 296946 A. Wykreślono: WITEKS-CENTRUM WITEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
362842460; Wpisano: WITEK HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlniczka, Polska 362842460.
(111) 298502 A. Wykreślono: OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska;
OPTIMAL MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kołobrzeg, Polska; Wpisano: OPTIMAL
MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kołobrzeg, Polska.
(111) 298502 E. Wykreślono: „Wspólne prawo ochronne”.
(111) 298502 C. Wykreślono: emblematy metalowe do pojazdów, nity metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie nagwintowane, sworznie metalowe; klasa 6 w części; cylindry i tłoki do silników,
czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych, filtry silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, koła pasowe,
paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników, paski napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe, pierścienie
tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników, świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały korbowe, wentylatory do silników, zawory, zestawy rolek napinających; klasa 7
w części; amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, czopy osiowe, drążki skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów; klocki, okładziny i szczęki
hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów,
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końcówki i drążki kierownicze, kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
tarcze i bębny hamulcowe, osie pojazdów; stabilizatory układów
kierowniczych, piasty kół pojazdów, sprężyny i resory amortyzujące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych; sworznie i wahacze zawieszenia do pojazdów, układy hamulcowe do pojazdów,
układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów,
pompy powietrzne (akcesoria samochodowe) klasa 12; przewody
niemetalowe, wężyki hamulcowe, odbojniki zawieszenia amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł niemetalowe, niemetalowe części
zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo- metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych; klasa 17 w części.
(111) 298502 D. Wpisano: „Na podstawie umowy zawartej
w dniu 30 września 2020 r. z OPTIMAL AG & Co. KG, Langenbach,
Niemcy dokonano przeniesienia towarów zawartych w klasach 6,
7, 12 i 17.
(111) 298502A  A. Wpisano: OPTIMAL AG & Co. KG, Langenbach, Niemcy.
(111) 298502A  C. Wpisano: emblematy metalowe do pojazdów, nity metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie nagwintowane, sworznie metalowe; klasa 6 w części; cylindry i tłoki do silników,
czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych, filtry silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, koła pasowe,
paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników, paski napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe, pierścienie
tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników, świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały korbowe, wentylatory do silników, zawory, zestawy rolek napinających; klasa 7
w części; amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, czopy osiowe, drążki skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów; klocki, okładziny i szczęki
hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów,
końcówki i drążki kierownicze, kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
tarcze i bębny hamulcowe, osie pojazdów; stabilizatory układów
kierowniczych, piasty kół pojazdów, sprężyny i resory amortyzujące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych; sworznie i wahacze zawieszenia do pojazdów, układy hamulcowe do pojazdów,
układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów,
pompy powietrzne (akcesoria samochodowe) klasa 12; przewody
niemetalowe, wężyki hamulcowe, odbojniki zawieszenia amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł niemetalowe, niemetalowe części
zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo- metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych; klasa 17 w części.
(111) 298503 A. Wykreślono: OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska;
OPTIMAL MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kołobrzeg, Polska; Wpisano: OPTIMAL
MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kołobrzeg, Polska.
(111) 298503 E. Wykreślono: „Wspólne prawo ochronne”.
(111) 298503 C. Wykreślono: emblematy metalowe do pojazdów, nity metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie nagwintowane, sworznie metalowe; klasa 6 w części; cylindry i tłoki do silników,
czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych, filtry silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, koła pasowe,
paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników, paski napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe, pierścienie
tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników, świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały korbowe, wentylatory do silników, zawory, zestawy rolek napinających; klasa 7
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w części; amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, czopy osiowe, drążki skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów; klocki, okładziny i szczęki
hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów,
końcówki i drążki kierownicze, kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
tarcze i bębny hamulcowe, osie pojazdów; stabilizatory układów
kierowniczych, piasty kół pojazdów, sprężyny i resory amortyzujące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych; sworznie i wahacze zawieszenia do pojazdów, układy hamulcowe do pojazdów,
układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów,
pompy powietrzne (akcesoria samochodowe) klasa 12; przewody
niemetalowe, wężyki hamulcowe, odbojniki zawieszenia amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł niemetalowe, niemetalowe części
zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo- metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych; klasa 17 w części.
(111) 298503 D. Wpisano: „Na podstawie umowy zawartej
w dniu 30 września 2020 r. z OPTIMAL AG & Co. KG, Langenbach,
Niemcy dokonano przeniesienia towarów zawartych w klasach 6,
7, 12 i 17.
(111) 298503A  A. Wpisano: OPTIMAL AG & Co. KG, Langenbach, Niemcy.
(111) 298503A  C. Wpisano: emblematy metalowe do pojazdów, nity metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie nagwintowane, sworznie metalowe; klasa 6 w części; cylindry i tłoki do silników,
czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych, filtry silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, koła pasowe,
paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników, paski napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe, pierścienie
tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników, świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały korbowe, wentylatory do silników, zawory, zestawy rolek napinających; klasa 7
w części; amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, czopy osiowe, drążki skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów; klocki, okładziny i szczęki
hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów,
końcówki i drążki kierownicze, kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
tarcze i bębny hamulcowe, osie pojazdów; stabilizatory układów
kierowniczych, piasty kół pojazdów, sprężyny i resory amortyzujące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych; sworznie i wahacze zawieszenia do pojazdów, układy hamulcowe do pojazdów,
układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów,
pompy powietrzne (akcesoria samochodowe) klasa 12; przewody
niemetalowe, wężyki hamulcowe, odbojniki zawieszenia amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł niemetalowe, niemetalowe części
zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo- metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych; klasa 17 w części.
(111) 298504 A. Wykreślono: OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska;
OPTIMAL MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kołobrzeg, Polska; Wpisano: OPTIMAL
MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kołobrzeg, Polska.
(111) 298504 E. Wykreślono: „Wspólne prawo ochronne”.
(111) 298504 C. Wykreślono: emblematy metalowe do pojazdów, nity metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie nagwintowane, sworznie metalowe; klasa 6 w części; cylindry i tłoki do silników,
czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych, filtry silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, koła pasowe,
paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników, paski napę-

dowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe, pierścienie
tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników, świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały korbowe, wentylatory do silników, zawory, zestawy rolek napinających; klasa 7
w części; amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, czopy osiowe, drążki skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów; klocki, okładziny i szczęki
hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów,
końcówki i drążki kierownicze, kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
tarcze i bębny hamulcowe, osie pojazdów; stabilizatory układów
kierowniczych, piasty kół pojazdów, sprężyny i resory amortyzujące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych; sworznie i wahacze zawieszenia do pojazdów, układy hamulcowe do pojazdów,
układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów,
pompy powietrzne (akcesoria samochodowe) klasa 12; przewody
niemetalowe, wężyki hamulcowe, odbojniki zawieszenia amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł niemetalowe, niemetalowe części
zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo- metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych; klasa 17 w części.
(111) 298504 D. Wpisano: „Na podstawie umowy zawartej
w dniu 30 września 2020 r. z OPTIMAL AG & Co. KG, Langenbach,
Niemcy dokonano przeniesienia towarów zawartych w klasach 6,
7, 12 i 17.
(111) 298504A  A. Wpisano: OPTIMAL AG & Co. KG, Langenbach, Niemcy.
(111) 298504A  C. Wpisano: emblematy metalowe do pojazdów, nity metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie nagwintowane, sworznie metalowe; klasa 6 w części; cylindry i tłoki do silników,
czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych, filtry silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, koła pasowe,
paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników, paski napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe, pierścienie
tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników, świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały korbowe, wentylatory do silników, zawory, zestawy rolek napinających; klasa 7
w części; amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, czopy osiowe, drążki skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów; klocki, okładziny i szczęki
hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów,
końcówki i drążki kierownicze, kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
tarcze i bębny hamulcowe, osie pojazdów; stabilizatory układów
kierowniczych, piasty kół pojazdów, sprężyny i resory amortyzujące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych; sworznie i wahacze zawieszenia do pojazdów, układy hamulcowe do pojazdów,
układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów,
pompy powietrzne (akcesoria samochodowe) klasa 12; przewody
niemetalowe, wężyki hamulcowe, odbojniki zawieszenia amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł niemetalowe, niemetalowe części
zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo- metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych; klasa 17 w części.
(111) 298505 A. Wykreślono: OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska;
OPTIMAL MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kołobrzeg, Polska; Wpisano: OPTIMAL
MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kołobrzeg, Polska.
(111) 298505 E. Wykreślono: „Wspólne prawo ochronne”.
(111) 298505 C. Wykreślono: emblematy metalowe do pojazdów, nity metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie nagwintowane, sworznie metalowe; klasa 6 w części; cylindry i tłoki do silników,
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czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych, filtry silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, koła pasowe,
paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników, paski napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe, pierścienie
tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników, świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały korbowe, wentylatory do silników, zawory, zestawy rolek napinających; klasa 7
w części; amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, czopy osiowe, drążki skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów; klocki, okładziny i szczęki
hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów,
końcówki i drążki kierownicze, kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
tarcze i bębny hamulcowe, osie pojazdów; stabilizatory układów
kierowniczych, piasty kół pojazdów, sprężyny i resory amortyzujące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych; sworznie i wahacze zawieszenia do pojazdów, układy hamulcowe do pojazdów,
układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów,
pompy powietrzne (akcesoria samochodowe) klasa 12; przewody
niemetalowe, wężyki hamulcowe, odbojniki zawieszenia amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł niemetalowe, niemetalowe części
zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo- metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych; klasa 17 w części.
(111) 298505 D. Wpisano: „Na podstawie umowy zawartej
w dniu 30 września 2020 r. z OPTIMAL AG & Co. KG, Langenbach,
Niemcy dokonano przeniesienia towarów zawartych w klasach 6,
7, 12 i 17.
(111) 298505A  A. Wpisano: OPTIMAL AG & Co. KG, Langenbach, Niemcy.
(111) 298505A  C. Wpisano: emblematy metalowe do pojazdów, nity metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie nagwintowane, sworznie metalowe; klasa 6 w części; cylindry i tłoki do silników,
czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych, filtry silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, koła pasowe,
paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników, paski napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe, pierścienie tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki
silników, świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały korbowe,
wentylatory do silników, zawory, zestawy rolek napinających; klasa
7 w części; amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, czopy osiowe, drążki skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów; klocki, okładziny i szczęki
hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów,
końcówki i drążki kierownicze, kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
tarcze i bębny hamulcowe, osie pojazdów; stabilizatory układów
kierowniczych, piasty kół pojazdów, sprężyny i resory amortyzujące
do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych; sworznie i wahacze
zawieszenia do pojazdów, układy hamulcowe do pojazdów, układy
kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów, pompy
powietrzne (akcesoria samochodowe) klasa 12; przewody niemetalowe, wężyki hamulcowe, odbojniki zawieszenia amortyzatorów,
okładziny do sprzęgieł niemetalowe, niemetalowe części zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo- metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych;
klasa 17 w części.
(111) 298703 A. Wykreślono: Handy & Harman, White Plains,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Handy & Harman, Nowy
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 298948 A. Wykreślono: KONSALNET HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 141812148; Wpisano: SERIS KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141812148.
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(111) 299416 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 299417 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 299418 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 301638 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 302016 A. Wykreślono: Kia Motors Corporation, Seoul,
Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea Południowa.
(111) 304768 A. Wykreślono: Kia Motors Corporation, Seoul,
Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea Południowa.
(111) 305940 A. Wykreślono: IGRZYSKA ROCKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bytom, Polska 365998665; Wpisano: MICHAŁ BOROWIEC, Kędzierzyn-Koźle, Polska.
(111) 306965 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 308684 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 309055 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 310461 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 313685 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia
2 stycznia 2020 r., udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez MMH-ECO-PAL MACIEJ PIOTROWSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Mokronosy, Polska na czas określony do dnia 6 kwietnia 2028r.”
(111) 313739 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 313740 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 313741 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
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(111) 313742 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 313892 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 314287 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 315058 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 318190 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia
2 stycznia 2020 r., udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez MMH-ECO-PAL MACIEJ PIOTROWSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Mokronosy, Polska na czas określony do dnia 13 lipca 2028r.”
(111) 319898 A. Wykreślono: MACIEJ LIBERSKI, ML CONSULTING, Warszawa, Polska 363852526; Wpisano: MACIEJ LIBERSKI,
Monako, Monako.
(111) 320283 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 321222 A. Wykreślono: MACIEJ LIBERSKI, ML CONSULTING, Warszawa, Polska 363852526; Wpisano: MACIEJ LIBERSKI,
Monako, Monako.
(111) 321463 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 321493 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 321494 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 321781 A. Wykreślono: Kia Motors Corporation, Seoul,
Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea Południowa.
(111) 327720 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 328578 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 328594 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 328774 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 331470 A. Wykreślono: PROKAPITAL MANAGEMENT, SIA,
Ryga, Łotwa; Wpisano: PTM Guard, SIA, Ryga, Łotwa.
(111) 332372 A. Wykreślono: VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wełnica, Polska
360257177; Wpisano: SPORTOWY KLUB SPEEDWAY’A START SPÓŁKA AKCYJNA, Gniezno, Polska 385933124.
(111) 333238 A. Wykreślono: SHORTLIST CONSULTING
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 368589714; Wpisano: SHORTLIST CONSULTING MARTA MACKE-EJCHART, Warszawa, Polska
012677124.

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) 1470125
(540) IMPRESARIO
(511) 33
(732) AROMINT-LUX S.R.L.,
Str. Bogdan Voievod nr.6/2, ap. 61, Chişinău, MD-2068 (MD)
(151) 2020 11 13
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1528813
(540) BRONZA	
(511) 3, 35, 44
(732) Bronza AB, Box 12020, SE-102 21 Stockholm (SE)
(151) 2020 12 11
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1568497
(540) D AIS
(531) CFE: 26.04.05, 27.05.11
(511) 18
(732) FUJIAN KAILONG IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LTD.,
„Quanxing Building” No. 102 Yanxi Road, Batou Village,
Anhai Town, Jinjiang City, Quanzhou City,
362200 Fujian Province (CN)
(151) 2020 08 12
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1568504
(540) moodby
(531) CFE: 26.13.25
(511) 9, 35, 41, 42
(732) Limited Liability Company „Viplay Media”,
Nezavisimosti avenue 173, room 208, 220114 g. Minsk (BY)
(151) 2020 06 05
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1568546
(531) CFE: 01.15.11, 03.13.09, 05.05.04,
07.01.09, 07.15.22, 28.05.00
(511) 29
(732) Limited liability company „MARTIN”, Tsentralnaya str., 109,
Elektrougli, Noginsk district, RU-142455 Moscow region (RU)
(151) 2020 08 13
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1568563
(540) Happy care
(531) CFE: 27.03.01, 27.05.01, 29.01.03
(511) 8, 10, 21
(732) Montex Swiss AG, Tramstrasse 16, CH-9442 Berneck (CH)
(151) 2020 06 05
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
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(111) 1568588
(531) CFE: 05.05.04, 05.07.01, 25.01.15,
25.05.02, 26.04.04, 28.05.00
(511) 29
(732) Limited liability company „MARTIN”, Tsentralnaya str., 109,
Elektrougli, Noginsk district, RU-142455 Moscow region (RU)
(151) 2020 08 13
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1568846
(540) W
(531) CFE: 27.05.21, 29.01.04
(511) 9, 36, 38
(732) Wenn AS, Grannesarmen 7, N-4044 Hafrsfjord (NO)
(151) 2020 09 09
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1568869
(540) eklips
(531) CFE: 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(511) 8, 18, 21
(732) GRATİS İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Levent Mah., Yapı Kredi Plaza C Blok,
Cömert Sok 1C, Kat.5, Beşiktaş, İstanbul (TR)
(151) 2020 07 09
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1568919
(540) OYESS	
(732) OYESS Beauty GmbH i.G.,
Eichenstraße 24, 20259 Hamburg (DE)
(151) 2020 09 11
(441) 2021 01 25

(511) 3
(581) 2021 01 07

(111) 1568921
(540) EXXEN
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 28, 35, 38, 41
(732) EXXEN DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ,
Levent Mahallesi Hayat Sk. No:4, BEŞİKTAŞ / ISTANBUL (TR)
(151) 2020 09 16
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1568942
(540) DOSUESPIRIT
(531) CFE: 04.01.03
(511) 25
(732) Xiaofeng Lin, Linshan Village, Yantou Town,
Yongjia County, Wenzhou City, 325113 Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 09 03
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569019
(540) CDF
(531) CFE: 26.11.02, 27.05.11, 29.01.12
(511) 17
(732) OYSAN OTOMOTİV KEÇE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, Mimar Sinan Mahallesi, Yedpa Ticaret Merkezi,
A Caddesi, No:57, Ataşehir, İstanbul (TR)
(151) 2020 07 06
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569035
(540) DXN
(531) CFE: 01.03.02, 05.01.21, 05.11.19,
26.01.03, 26.11.08, 27.05.17, 29.01.13
(511) 3, 5, 30, 32
(732) DXN HOLDINGS BHD, No.113, Bandar Stargate,
Lebuhraya Sultanah Bahiyah, 05400 Alor StarKedah (MY)
(151) 2020 11 04
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569046
(540) combo
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) COMBO POWER CO., LTD.,
5-809, Phase 3, Fujinghuayuan, Luocheng Town, Hui ’an County,
Quanzhou City, 362212 Fujian Province (CN)
(151) 2020 12 07
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569080
(540) ROVOBINT
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569081
(540) FILEROB
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569082
(540) KUNDEVIN	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25

(511) 5
(581) 2021 01 07
(511) 5
(581) 2021 01 07
(511) 5
(581) 2021 01 07

(111) 1569085
(540) TADFYN	
(511) 5
(732) Veru Inc., 4400 Biscayne Boulevard Miami, FL 33137 (US)
(151) 2020 12 07
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07

(111) 1569086
(540) PILAMIN	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569090
(540) SORPATIN	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569093
(540) TRESSETIN	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569101
(540) HUMETRISYN	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569102
(540) STAXTON	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569111
(540) NESEPOD
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569113
(540) RADIQTIN	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569123
(540) NEXEDIN	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569129
(540) GRETELAN	
(732) Richter Gedeon Nyrt,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569132
(540) ZEBOGAL
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569137
(540) EMBIDON	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569141
(540) ZELBERUN	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569147
(540) SURGALEX
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
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(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07

(111) 1569157
(540) LIBERTAS	
(511) 10
(732) Maxx Orthopedics, Inc.,
2460 General Armistead Avenue, #100 Norristown, PA 19403 (US)
(151) 2020 11 25
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569158
(540) GRASELIN	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25

(511) 5

(581) 2021 01 07

116
(111) 1569161
(540) LADERTIN	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569166
(540) GRIVOLTIN	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569169
(540) GILADET
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569171
(540) winner
(531) CFE: 27.05.01
(732) Winner Medical Co,.Ltd,
Winner Industrial Park, No. 660 Bulong Road,
Longhua, Shenzhen, Guangdong (CN)
(151) 2020 10 15
(441) 2021 01 25
(111) 1569173
(540) INFLAMEX
(732) Equine America (UK) Limited,
7 Lawson Hunt Business Park,
Broadbridge Heath, Horsham, RH12 3RJ (GB)
(151) 2020 11 04
(441) 2021 01 25
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(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 24

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07

(111) 1569178
(540) ORION
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) SANLUX COMPANY LIMITED, Yuzhu Village, Keyan Street,
Shaoxing County, Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 08 04
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569267
(540) CarEye
(511) 36, 42
(732) Wenn AS, Grannesarmen 7, N-4044 Hafrsfjord (NO)
(151) 2020 10 20
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569289
(540) Drupa
(732) ALB-ERK, „Ndre Mjeda” Street No. 42,
near the former park „21 Dhjetori” Tirana (AL)
(151) 2020 09 11
(441) 2021 01 25

(511) 30

(581) 2021 01 07

(111) 1569344
(540) D.MARETTI
(531) CFE: 27.05.17
(511) 25
(732) Obshestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
«ASROR TEKSTIL SANOAT», 218, Margilan street,
Namangan city, Namangan region 160108 (UZ)
(151) 2020 10 21
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569363
(540) Fresh Detox
(531) CFE: 23.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(511) 3
(732) AQUA KOZMETİK DIŞ TİCARET A.Ş,
Cumhuriyet Mahallesi Yıldıray Çınar, Sokak No: 19/A/2
Büyükçekmece, Istanbul (TR)
(151) 2020 06 03
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569393
(540) Shui Ji Xing
(531) CFE: 01.01.03, 26.11.01, 28.03.00
(511) 40
(732) Hebei Juao Biotechnology Co., Ltd,
No 11 Juliang Avenue, Chengxi Industrial Zone,
Cheng’an County, Handan City, 056700 Hebei Province (CN)
(151) 2020 09 28
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569407
(540) Microplastic FREE Formula
WWW.ROSSMANN.DE/MIKROPLASTIKFREI
(531) CFE: 01.15.24, 24.03.07, 26.11.13, 27.01.12
(511) 3, 5, 8, 16, 35
(732) Dirk Rossmann GmbH,
lsernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel (DE)
(151) 2020 09 23
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569409
(540) ILG
(531) CFE: 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13

(511) 9, 35, 39, 42, 45

(732) International Logistics Group Limited,
International House, Unit 2D Gatwick Gate, Charlwood Road,
Lowfield Heath West Sussex, RH11 0TG (GB)
(151) 2020 10 22
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569417
(540) Earth Market
(531) CFE: 05.03.15, 26.01.15, 29.01.13
(511) 1, 9, 29, 30, 31,

32, 33, 35, 39, 41, 43
(732) Earth Market SA, Rue de la Rôtisserie 2,
c/o Fiduciaire Franco Bonaparte, CH-1204 Genève (CH)
(151) 2020 06 11
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569470
(540) Mr. Wipes bio HOME
(531) CFE: 05.01.05, 27.03.01, 27.05.10, 29.01.12
(511) 3
(732) TAN-ALİZE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Ömerli Mahallesi Uran Caddesi,
No: 32, Çekmeköy, TR-81730, İstanbul (TR)
(151) 2020 06 19
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569488
(540) NAPOLYON
(531) CFE: 27.05.17
(511) 24
(732) İSA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Aksaray Mahallesi Küçüklanga Caddesi,
No:61/A Fatih, İstanbul (TR)
(151) 2020 01 01
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569569
(540) My Perfect Shape
(531) CFE: 02.03.16, 26.11.03
(511) 5, 30, 35
(732) Feelgood Shop B.V., Celsiusweg 25 A, NL-5928 PR Venlo (NL)
(151) 2020 05 28
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569631
(540) SUGOI
(531) CFE: 27.05.01
(732) SunSea (Fujian) Garments Co.,Ltd.,
Qingmeng Industrial Zone, Quanzhou City,
362212 Fujian Province (CN)
(151) 2020 10 13
(441) 2021 01 25

(511) 25

(581) 2021 01 07

(111) 1569794
(540) Yubo
(531) CFE: 02.09.14, 26.01.01, 28.03.00
(511) 9
(732) Jiangsu Yubo Automation Equipment Co., Ltd.,
42 Lijiang Road, Yancheng Economic and Technological
Development Zone, 224000 Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 08 25
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569821
(540) ILG	
(511) 9, 35, 39, 42, 45
(732) International Logistics Group Limited,
International House, Unit 2D Gatwick Gate, Charlwood Road,
Lowfield Heath West Sussex, RH11 0TG (GB)
(151) 2020 10 22
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569841
(540) ÇİKOBY
(531) CFE: 18.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 25, 35
(732) ÇİKO TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ,
MERKEZ MAH. İSTANBUL CAD., ÜSTEL PASAJI NO: 40 BAĞCILAR,
İSTANBUL (TR)
(151) 2020 01 17
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1569864
(540) STALKER 2
(531) CFE: 24.17.02, 27.05.01, 27.07.01

(732) Grygorovych Sergii Kostyantynovych,
5A L. Gavro Street, apt. 57, Kyiv 04211 (UA)
(151) 2020 07 02
(441) 2021 01 25
(111) 1569870
(540) PERCENTAGE	
(732) Deciem Beauty Group Inc.,
15 Fraser Avenue Toronto ON M6K 1Y7 (CA)
(151) 2020 06 23
(441) 2021 01 25
(111) 1569906
(540) FREENOW
(531) CFE: 26.11.01, 29.01.12
(732) YOUR NOW Holding GmbH,
Petuelring 130, 80809 München (DE)
(151) 2020 08 28
(441) 2021 01 25

(511) 6, 9, 16, 18,
20, 21, 25, 28, 41
(581) 2021 01 07
(511) 3, 5, 35, 44
(581) 2021 01 07
(511) 9, 35, 38
(581) 2021 01 07
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(111) 1569917
(540) WOLFRIKEN WOLFRIKEN
(531) CFE: 01.01.05, 03.01.01,
09.01, 17.02.02, 26.01.13, 27.01.12
(511) 7
(732) Foshan Wanli Abrasives Co., Ltd,
No.218, 2nd floor, DUOXI center building, No.1,
Lunjiao Xinfeng Road, Shunde District, Foshan City,
528000 Guangdong Province (CN)
(151) 2020 08 24
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07

(111) 1570215
(540) GLANDURIT
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25

(111) 1569919
(540) LIBERTAS HIP
(511) 10
(732) Maxx Orthopedics, Inc.,
2460 General Armistead Avenue, #100 Norristown, PA 19462 (US)
(151) 2020 11 25
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07

(111) 1570232
(540) NETERENT
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25

(111) 1569922
(540) TREFULIS	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569927
(540) FRADUXIN	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569956
(540) BLEVANDIX
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569967
(540) BALDOMIN	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
(111) 1569975
(540) BAVARTIN	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25

(511) 5
(581) 2021 01 07
(511) 5
(581) 2021 01 07
(511) 5
(581) 2021 01 07

(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07
(511) 5

(581) 2021 01 07

(111) 1570045
(540) STACY B
(511) 3
(732) Max Brands Marketing B.V.,
Aston Martinlaan 1, NL-3261 NB Oud-Beijerland (NL)
(151) 2020 10 15
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1570056
(531) CFE: 19.09.02, 26.11.02, 26.13.25
(511) 21
(732) FUJIAN DEHUA QUANXIN CERAMICS CO., LTD.,
Nanhuan Road, Longxun Town, Dehua County,
Quanzhou City, 362200 Fujian Province (CN)
(151) 2020 09 26
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1570078
(540) AFB ARC-FREE CIRCUIT BREAKER
(531) CFE: 27.05.09
(511) 9
(732) LIMITED LIABILITY COMPANY „PLUTON IC”,
vul. Novobudov 5, m. Zaporizhzhia 69076 (UA)
(151) 2020 07 20
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1570104
(540) AMAZONIA PRODUCE Brandy Original
Fine Taste
(531) CFE: 25.01.10, 27.05.09, 29.01.14, 27.05.09, 29.01.14
(511) 33
(732) MAXIMA LT, UAB, Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius (LT)
(151) 2020 11 18
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1570149
(540) kinda
(531) CFE: 27.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 16, 20, 21, 25, 28
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„Fabrika Rosta”, ul. Orlovskogo, 17B, kom. 1, 212026 g. Mogilev (BY)
(151) 2020 10 07
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1570200
(540) CASTANID
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25

(111) 1570220
(540) CABERTYN	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25
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(511) 5

(581) 2021 01 07

Rejestracja międzynarodowa,
w której wydano decyzję
o definitywnej odmowie uznania ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej, 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) 1480336
(540) VRM SWITZERLAND
(511) 9, 41, 42
(732) VRMotion AG, Etzelstrasse 7, CH-8200 Schaffhausen (CH)
(151) 2019 06 05
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1482535
(540) comfortly
(511) 24
(732) A. GRIŽO IMONE, Bijunu g. 27, Garliava LT-53267 Kauno r. (LT)
(151) 2019 06 25
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1497258
(531) CFE: 19.07.01
(511) 33
(732) PIC Samuil, Str. Lipcani nr. 1 A, MD-2051 Chişinău (MD)
(151) 2019 08 30
(441) 2019 12 02
(581) 2019 11 14
(111) 1497469
(540) Gopass
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 16, 35
(732) Tatry mountain resorts, a. s.,
Demänovská Dolina 72, SK-031 01 Liptovský Mikuláš (SK)
(151) 2019 06 26
(441) 2019 12 02
(581) 2019 11 14
(111) 1500718
(540) CHAQUE JOUR SANS GLUTEN	 (511) 29, 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 16
(581) 2019 11 28
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C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE
Lista rzeczników patentowych
(wpisy i skreślenia)

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2021 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z listy rzeczników
patentowych w poz. nr:
3210
Słupek Edward Józef			
Dynów
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2021 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z listy rzeczników
patentowych w poz. nr:
2702

Machura Jerzy		

Lublin

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2021 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z listy rzeczników
patentowych w poz. nr:
2037

Cukierman Elżbieta Maria		

Bydgoszcz

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2021 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z listy rzeczników
patentowych w poz. nr:
3116

Kocój Grażyna Anna		

Błażowa

