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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 239 101 do nr 239 180)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 239103
(41) 2019 12 16
(51) A47B 96/00 (2006.01)
(21) 425831 (22)
2018 06 06
(72) SMARDZEWSKI JERZY, Gruszczyn (PL); KRZYŻANIAK ŁUKASZ,
Gubin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Stabilizator ściany tylnej, zwłaszcza do mebli skrzyniowych

(B1) (11) 239172
(41) 2020 11 30
(51) A61B 5/05 (2006.01)
G01B 9/02 (2006.01)
(21) 429985 (22)
2019 05 21
(72) FREY WOJCIECH, Piaseczno (PL)
(73) FREY SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(54) Sposób oraz układ do redukcji nieskorelowanych szumów detektorów odbiornika sygnału dla tomografu optycznego z przestrajalnym źródłem światła
(B1) (11) 239105
(41) 2020 05 18
(51) A61B 5/0488 (2006.01)
A61B 5/22 (2006.01)
(21) 427778 (22)
2018 11 15
(72) BARAŃSKI ROBERT, Kraków (PL)
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(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób estymacji siły zacisku dłoni
(B1) (11) 239166
(41) 2020 05 18
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/04 (2013.01)
(21) 427721 (22)
2018 11 09
(72) WYCIŚLIK JAN, Katowice (PL)
(73) WYCIŚLIK JAN, Katowice (PL)
(54) Fotel/ krzesło mobilne, zwłaszcza dla niepełnosprawnych
(B1) (11) 239163
(41) 2020 04 20
(51) A61G 5/04 (2013.01)
A61G 5/10 (2006.01)
B62K 3/16 (2006.01)
B62K 5/025 (2013.01)
(21) 427414 (22)
2018 10 15
(72) KRAWCZYK MIŁOSZ, Warszawa (PL)
(73) KRAWCZYK MIŁOSZ, Warszawa (PL)
(54) Sposób mocowania zespołu napędowego do wózka inwalidzkiego i zespół napędowy do wózka inwalidzkiego
(B1) (11) 239178
(41) 2018 07 30
(51) A61K 31/366 (2006.01)
A61K 31/337 (2006.01)
A61K 31/282 (2006.01)
A61K 31/198 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 420249 (22)
2017 01 19
(72) PLACHA WOJCIECH, Kraków (PL); ZAGAJEWSKI JACEK,
Kraków (PL); SZCZYGIEŁ MAŁGORZATA, Kraków (PL); PIWOWAR
MONIKA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Kompozycja do leczenia czerniaka u ludzi
(B1) (11) 239132
(41) 2020 12 28
(51) A61K 31/662 (2006.01)
A23J 7/00 (2006.01)
C12P 9/00 (2006.01)
(21) 430317 (22)
2019 06 21
(72) NIEZGODA NATALIA, Wrocław (PL); GLISZCZYŃSKA ANNA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób enzymatycznego wzbogacania lecytyny w izomer
sprzężonego kwasu linolowego
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(B1) (11) 239179
(41) 2020 08 24
(51) A61L 27/26 (2006.01)
A61L 27/44 (2006.01)
A61L 27/52 (2006.01)
(21) 428993 (22)
2019 02 21
(72) NOWAKOWSKA MARIA, Kraków (PL); LEWANDOWSKAŁAŃCUCKA JOANNA, Wolbrom (PL); GILARSKA ADRIANA, Lutków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Hydrożelowy materiał hybrydowy oraz sposób jego otrzymywania i zastosowanie
(B1) (11) 239154
(41) 2021 02 08
(51) A61L 27/54 (2006.01)
A61L 27/56 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
A61L 27/12 (2006.01)
A61L 27/14 (2006.01)
(21) 430802 (22)
2019 08 02
(72) GADOMSKA-GAJADHUR AGNIESZKA, Warszawa (PL);
BUDNICKA MONIKA, Warszawa (PL); RUŚKOWSKI PAWEŁ,
Wołomin (PL); KOŁBUK-KONIECZNY DOROTA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania polilaktydowego substytutu kości gąbczastej
(B1) (11) 239126
(41) 2021 07 26
(51) A63F 9/00 (2006.01)
A61H 99/00 (2006.01)
(21) 432630 (22)
2020 01 20
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL); GRABARZ DOMINIK,
Brzóza Królewska (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do ćwiczeń, zwłaszcza precyzji ruchu palcami ręki
(B1) (11) 239122
(41) 2021 05 31
(51) B01J 3/00 (2006.01)
C23C 14/56 (2006.01)
(21) 431934 (22)
2019 11 26
(72) SIEDLECKI MACIEJ, Warszawa (PL); ZAWADA ALEKSANDER,
Marki (PL); KAPELSKI DARIUSZ, Otwock (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Komora próżniowa urządzenia elektronowiązkowego i sposób
jej odpompowania

(B1) (11) 239133
(41) 2020 12 28
(51) A61K 31/662 (2006.01)
A23J 7/00 (2006.01)
C12P 9/00 (2006.01)
(21) 430318 (22)
2019 06 21
(72) NIEZGODA NATALIA, Wrocław (PL); GLISZCZYŃSKA ANNA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób enzymatycznego wzbogacania lecytyny w izomer
sprzężonego kwasu linolowego

(B1) (11) 239101
(41) 2020 06 29
(51) B01J 19/12 (2006.01)
A62D 3/178 (2007.01)
B01J 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
(21) 428332 (22)
2018 12 28
(72) NAPIERAŁA JAROSŁAW, Lubin (PL)
(73) NAPIERAŁAJAROSŁAW, Lubin (PL)
(54) Sposób oczyszczania drewna z substancji niebezpiecznych dla
środowiska

(B1) (11) 239156
(41) 2021 04 06
(51) A61K 47/40 (2006.01)
C08B 37/16 (2006.01)
C08G 83/00 (2006.01)
(21) 431273 (22)
2019 09 25
(72) KASPRZAK ARTUR, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania dendrymeru poli(amidoaminowego) PAMAM generacji 1.0 zawierającego osiem jednostek α-cyklodekstryny

(B1) (11) 239118
(41) 2021 05 17
(51) B06B 1/06 (2006.01)
(21) 431758 (22)
2019 11 12
(72) KARDYŚ WITOLD, Warszawa (PL); KRZEMIŃSKI ŁUKASZ,
Warszawa (PL); KOGUT PAWEŁ, Warszawa (PL); KIEŁBASIŃSKI
MARCIN, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Obrotowy przetwornik ultradźwiękowy
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(B1) (11) 239104
(41) 2019 12 16
(51) B06B 1/16 (2006.01)
B65G 27/20 (2006.01)
B65G 27/32 (2006.01)
(21) 425951 (22)
2018 06 15
(72) CZUBAK PIOTR, Kraków (PL); SURÓWKA WITOLD,
Górna Wieś (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przenośnik wibracyjny, zwłaszcza o znacznej długości
(B1) (11) 239109
(41) 2020 10 05
(51) B21D 22/14 (2006.01)
(21) 429407 (22)
2019 03 27
(72) KONAT ŁUKASZ, Sobótka (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób spawania i obróbki cieplnej blach z niskostopowej,
martenzytycznej stali odpornej na zużywanie ścierne z borem
(B1) (11) 239171
(41) 2020 09 21
(51) B23K 9/167 (2006.01)
(21) 429209 (22)
2019 03 08
(72) KRZYSZTOFORSKI MICHAŁ, Katowice (PL); SZCZUCKALASOTA BOŻENA, Mikołów (PL); WĘGRZYN TOMASZ, Gliwice (PL)
(73) KRZYSZTOFORSKI MICHAŁ, Katowice (PL)
(54) Sposób podwyższenia konduktywności w miedzianym, spawanym złączu kompensatora
(B1) (11) 239134
(41) 2021 06 28
(51) B29C 64/241 (2017.01)
B29C 64/20 (2017.01)
(21) 432213 (22)
2019 12 14
(72) WOLSZCZAK PIOTR, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Drukarka 3D do nanoszenia i spajania warstw tworzywa
(B1) (11) 239112
(41) 2020 11 02
(51) B29C 64/245 (2017.01)
B29C 64/106 (2017.01)
(21) 429740 (22)
2019 04 26
(72) STEMPIEŃ ZBIGNIEW, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób drukowania obiektów 3D
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 239162
(41) 2020 03 09
B60L 53/65 (2019.01)
426912 (22)
2018 09 05
OLESIŃSKI PIOTR, Wrocław (PL); KITOWSKI JAKUB, Wrocław (PL)
OLESIŃSKI PIOTR, Wrocław (PL); KITOWSKI JAKUB, Wrocław (PL)
Układ i sposób identyfikacji podłączonego odbiornika
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(B1) (11) 239113
(41) 2019 12 02
(51) B60R 22/00 (2006.01)
B60R 22/18 (2006.01)
B60R 22/46 (2006.01)
B60N 2/433 (2006.01)
G01M 7/00 (2006.01)
G01M 17/00 (2006.01)
(21) 430382 (22)
2019 06 25
(72) JURECKI RAFAŁ, Kielce (PL); JAŚKIEWICZ MAREK, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Uchwyt do mocowania pasów bezpieczeństwa, zwłaszcza
na stanowiskach badawczych
(B1) (11) 239170
(41) 2020 08 10
(51) B62K 5/00 (2013.01)
B62K 17/00 (2006.01)
B62M 1/12 (2006.01)
B62M 1/16 (2006.01)
B62M 1/28 (2013.01)
(21) 428818 (22)
2019 02 05
(72) BORSKI RYSZARD, Warszawa (PL)
(73) BORSKI RYSZARD, Warszawa (PL)
(54) Uniwersalny pojazd i przyrząd sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjny, napędzany mięśniami rąk i nóg
(B1) (11) 239174
(41) 2021 05 31
(51) B65H 75/24 (2006.01)
(21) 431845 (22)
2019 11 18
(72) RUDOWICZ KRZYSZTOF, Gorzów Wielkopolski (PL);
RUDOWICZ ZBIGNIEW, Gorzów Wielkopolski (PL); MAJOCHA
MIROSŁAW, Gorzów Wielkopolski (PL); WOŁOSZYŃSKI
WŁODZIMIERZ, Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) ZAKŁAD MECHANICZNY MESTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski (PL)
(54) Wał rozprężny do osiowego centrowania gilzy
(B1) (11) 239175
(41) 2021 05 31
(51) B65H 75/24 (2006.01)
(21) 431846 (22)
2019 11 18
(72) RUDOWICZ KRZYSZTOF, Gorzów Wielkopolski (PL);
RUDOWICZ ZBIGNIEW, Gorzów Wielkopolski (PL); ROSIŃSKI ADAM,
Deszczno-Białobłocie (PL); WŁAŻEWSKI GRZEGORZ,
Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) ZAKŁAD MECHANICZNY MESTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski (PL)
(54) Wał rozprężny do osiowego centrowania gilzy

(B1) (11) 239164
(41) 2020 04 20
(51) B60P 7/04 (2006.01)
(21) 427447 (22)
2018 10 18
(72) PIŚNIAK MICHAŁ, Biała-Parcela (PL)
(73) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń (PL)
(54) System naciągu plandeki, zwłaszcza okrywającej naczepę transportową

(B1) (11) 239147
(41) 2019 08 12
(51) C02F 1/52 (2006.01)
C02F 1/56 (2006.01)
C08F 251/00 (2006.01)
(21) 424396 (22)
2018 01 29
(72) SCHMIDT BEATA, Rurzyca (PL); ZIELIŃSKA BEATA,
Kliniska Wielkie (PL); CHEN XUECHENG, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Nanokompozytowy flokulant kopolimerów szczepionych skrobi
oraz sposób otrzymywania nanokompozytowych flokulantów kopolimerów szczepionych skrobi

(B1) (11) 239121
(41) 2021 05 31
(51) B60R 16/03 (2006.01)
(21) 431836 (22)
2019 11 18
(72) KARDYŚ WITOLD, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do automatycznego włączania odbiorników prądu w pojazdach

(B1) (11) 239180
(41) 2020 02 10
(51) C07D 275/03 (2006.01)
A61K 31/425 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 426618 (22)
2018 08 09
(72) JĘŚKOWIAK IZABELA, Przemęt (PL); RYNG STANISŁAW,
Wrocław (PL); WIETRZYK JOANNA, Wrocław (PL); TRYNDA
JUSTYNA, Urbanowice (PL)
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(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Nowe 5-podstawione pochodne kwasu 5-hydrazyno-3-metyloizotiazolo-4-karboksylowego o aktywności przeciwnowotworowej
oraz sposób ich otrzymywania i zastosowania
(B1) (11) 239131
(41) 2020 02 10
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
(21) 426554 (22)
2018 08 06
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); CZARNECKA MARTA,
Rokietnica (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1-(3-Metoksycynamoilo)-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina
oraz sposób otrzymywania 1-(3-metoksycynamoilo)-2-palmitoilosn-glicero-3-fosfocholiny
(B1) (11) 239157
(41) 2021 04 06
(51) C08G 63/78 (2006.01)
C08G 63/12 (2006.01)
(21) 431368 (22)
2019 10 03
(72) GADOMSKA-GAJADHUR AGNIESZKA, Warszawa (PL);
RUŚKOWSKI PAWEŁ, Wołomin (PL); WRZECIONEK MICHAŁ,
Kielce (PL); DUTKOWSKA EWA, Komorów (PL); WIĘCŁAW MICHAŁ,
Skarżysko-Kamienna (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania poli(cytrynianu gliceryny)
(B1) (11) 239149
(41) 2019 12 02
(51) C08L 27/06 (2006.01)
C08L 27/08 (2006.01)
C08K 3/105 (2018.01)
C08K 3/26 (2006.01)
C08K 5/10 (2006.01)
(21) 425708 (22)
2018 05 24
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); MOZELEWSKA
KAROLINA, Lubiesz (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Kompozycja do wytwarzania warstwy antypoślizgowej i sposób
wytwarzania warstwy antypoślizgowej
(B1) (11) 239152
(41) 2019 12 02
(51) C08L 27/06 (2006.01)
C08L 27/08 (2006.01)
C08K 3/105 (2018.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 5/10 (2006.01)
(21) 425711 (22)
2018 05 24
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); MOZELEWSKA
KAROLINA, Lubiesz (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Kompozycja do wytwarzania warstwy antypoślizgowej i sposób
wytwarzania warstwy antypoślizgowej
(B1) (11) 239148
(41) 2019 12 02
(51) C08L 63/00 (2006.01)
C08L 67/06 (2006.01)
B29C 70/58 (2006.01)
(21) 425605 (22)
2018 05 18
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); ANTOSIK ADRIAN
KRZYSZTOF, Tanowo (PL); MOZELEWSKA KAROLINA, Lubiesz (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Kompozycja do wytwarzania kompozytu i sposób wytwarzania
kompozytu
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(B1) (11) 239143
(41) 2021 05 17
(51) C09D 133/08 (2006.01)
C09D 5/18 (2006.01)
C09D 7/40 (2018.01)
C01B 32/158 (2017.01)
(21) 431745 (22)
2019 11 08
(72) SCHMIDT BEATA, Rurzyca (PL); KOWALCZYK KRZYSZTOF,
Szczecin (PL); WILPISZEWSKA KATARZYNA, Szczecin (PL); ŁOPIŃSKI
JAKUB, Szczecin (PL); JANIK JOLANTA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Wodorozcieńczalna farba termochronna do podłoży stalowych
i sposób wytwarzania wodorozcieńczalnej farby termochronnej
do podłoży stalowych
(B1) (11) 239144
(41) 2021 05 17
(51) C09D 133/08 (2006.01)
C09D 7/40 (2018.01)
C01B 32/158 (2017.01)
(21) 431746 (22)
2019 11 08
(72) SCHMIDT BEATA, Rurzyca (PL); KOWALCZYK KRZYSZTOF,
Szczecin (PL); WILPISZEWSKA KATARZYNA, Szczecin (PL); JANIK
JOLANTA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania dyspersji wodnej zawierającej nanorurki
węglowe i kopolimery akryloamidu i dyspersja zawierająca nanorurki
węglowe i kopolimery akryloamidu
(B1) (11) 239150
(41) 2019 12 02
(51) C09J 7/00 (2018.01)
B32B 33/00 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08K 3/26 (2006.01)
(21) 425709 (22)
2018 05 24
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); MOZELEWSKA
KAROLINA, Lubiesz (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Jednostronna taśma samoprzylepna z warstwą antypoślizgową
(B1) (11) 239151
(41) 2019 12 02
(51) C09J 7/00 (2018.01)
B32B 33/00 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
(21) 425710 (22)
2018 05 24
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); MOZELEWSKA
KAROLINA, Lubiesz (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Jednostronna taśma samoprzylepna z warstwą antypoślizgową
(B1) (11) 239145
(41) 2020 07 27
(51) C12N 11/14 (2006.01)
C12N 11/08 (2020.01)
(21) 428651 (22)
2019 01 23
(72) WASAK AGATA, Szczecin (PL); DROZD RADOSŁAW,
Szczecin (PL); RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób zwiększania aktywności immobilizowanej peroksydazy
chrzanowej
(B1) (11) 239135
(41) 2021 05 31
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 431985 (22)
2019 11 28
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(72) PANEK JACEK, Lublin (PL); FRĄC MAGDALENA,
Markuszów (PL); MALARCZYK DOMINIKA, Lublin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM.BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe oraz sonda molekularna do wykrywania fitopatogenicznego grzyba Botrytis sp. oraz sposób jego
wykrywania
(B1) (11) 239136
(41) 2021 05 31
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 431986 (22)
2019 11 28
(72) PANEK JACEK, Lublin (PL); FRĄC MAGDALENA,
Markuszów (PL); MALARCZYK DOMINIKA, Lublin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM.BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe oraz sonda molekularna do wykrywania fitopatogenicznego grzyba Colletotrichum sp. oraz sposób
jego wykrywania
(B1) (11) 239137
(41) 2021 05 31
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 431987 (22)
2019 11 28
(72) PANEK JACEK, Lublin (PL); FRĄC MAGDALENA,
Markuszów (PL); MALARCZYK DOMINIKA, Lublin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM.BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe oraz sonda molekularna do wykrywania fitopatogenicznego grzyba Verticillium sp. oraz sposób
jego wykrywania
(B1) (11) 239138
(41) 2021 05 31
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 431988 (22)
2019 11 28
(72) PANEK JACEK, Lublin (PL); FRĄC MAGDALENA,
Markuszów (PL); MALARCZYK DOMINIKA, Lublin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM.BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe oraz sondy molekularne do jednoczesnego wykrywania fitopatogenicznych grzybów Botrytis sp.,
Colletotrichum sp., Verticillium sp. oraz sposób ich wykrywania
(B1) (11) 239139
(41) 2021 05 31
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 431989 (22)
2019 11 28
(72) PERTILE GIORGIA, Lublin (PL); FRĄC MAGDALENA, Markuszów (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM.BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe do wykrywania fitopatogenicznego grzyba Botrytis cinerea oraz sposób jego wykrywania
(B1) (11) 239140
(41) 2021 05 31
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 431991 (22)
2019 11 28
(72) PERTILE GIORGIA, Lublin (PL); FRĄC MAGDALENA, Markuszów (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM.BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe do wykrywania fitopatogenicznego grzyba Colletotrichum sp. oraz sposób jego wykrywania
(B1) (11) 239141
(41) 2021 05 31
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 431992 (22)
2019 11 28
(72) PERTILE GIORGIA, Lublin (PL); FRĄC MAGDALENA, Markuszów (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM.BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe do wykrywania fitopatogenicznego grzyba Phytophthora sp. oraz sposób jego wykrywania
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(B1) (11) 239142
(41) 2021 05 31
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 431993 (22)
2019 11 28
(72) PERTILE GIORGIA, Lublin (PL); FRĄC MAGDALENA,
Markuszów (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM.BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe do wykrywania fitopatogenicznego grzyba Verticillium sp. oraz sposób jego wykrywania
(B1) (11) 239108
(41) 2020 10 05
(51) C21D 1/28 (2006.01)
(21) 429400 (22)
2019 03 27
(72) KONAT ŁUKASZ, Sobótka (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób spawania i obróbki cieplnej wysokowytrzymałych blach
z martenzytycznej stali odpornej na zużywanie ścierne z borem
(B1) (11) 239155
(41) 2021 02 22
(51) F04B 17/00 (2006.01)
F04B 17/04 (2006.01)
F04B 15/00 (2006.01)
F04B 13/00 (2006.01)
(21) 430873 (22)
2019 08 16
(72) KOLIMAS ŁUKASZ, Natolin (PL); BIEŃKOWSKI KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); ŁAPCZYŃSKI SEBASTIAN, Warszawa (PL);
SZULBORSKI MICHAŁ, Pułtusk (PL); KOZAREK ŁUKASZ,
Warszawa (PL); BIREK KAROL, Włocławek (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Pompa oraz sposób sterowania pompy
(B1) (11) 239115
(41) 2021 05 04
(51) F15B 21/12 (2006.01)
F15C 3/16 (2006.01)
B06B 1/18 (2006.01)
G05D 19/00 (2006.01)
(21) 431647 (22)
2019 10 29
(72) SYROKA ZENON, Kętrzyn (PL); KISIEL MICHAŁ, Zbójna (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Generator sygnałów pneumatycznych
(B1) (11) 239116
(41) 2021 05 04
(51) F15B 21/12 (2006.01)
F15C 3/16 (2006.01)
B06B 1/18 (2006.01)
G05D 19/00 (2006.01)
(21) 431648 (22)
2019 10 29
(72) SYROKA ZENON, Kętrzyn (PL); KISIEL MICHAŁ, Zbójna (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Generator sygnałów pneumatycznych
(B1) (11) 239117
(41) 2021 05 04
(51) F15B 21/12 (2006.01)
F15C 3/16 (2006.01)
B06B 1/18 (2006.01)
G05D 19/00 (2006.01)
(21) 431649 (22)
2019 10 29
(72) SYROKA ZENON, Kętrzyn (PL); KISIEL MICHAŁ, Zbójna (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Generator sygnałów pneumatycznych
(B1) (11) 239159
(41) 2021 06 14
(51) F16F 7/00 (2006.01)
(21) 432086 (22)
2019 12 05
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(72) ZALEWSKI ROBERT, Warszawa (PL); RODAK DOMINIK,
Warszawa (PL); DEUSZKIEWICZ PIOTR, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Tłumik drgań oraz sposób adaptacji tłumienia drgań
(B1) (11) 239168
(41) 2020 06 01
(51) F16K 27/00 (2006.01)
F16B 13/02 (2006.01)
B61H 13/00 (2006.01)
B60T 13/24 (2006.01)
B60G 17/056 (2006.01)
(21) 427984 (22)
2018 11 29
(72) BIENIASZEWSKA MAŁGORZATA, Zielona Góra (PL); GDULA
EMIL, Siedlisko (PL); BABIRECKI WOJCIECH, Zielona Góra (PL)
(73) MB-PNEUMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulechów (PL)
(54) Modułowy blok rozdzielacza do dystrybucji powietrza w układach pneumatycznych pojazdów użytkowych
(B1) (11) 239173
(41) 2021 03 08
(51) F16L 55/10 (2006.01)
F16L 37/28 (2006.01)
(21) 431032 (22)
2019 09 03
(72) BUKOWSKI FRANCISZEK, Radom (PL)
(73) FRANCISZEK BUKOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE FRANEX, Radom (PL)
(54) Urządzenie do zabezpieczania otworów rur, zwłaszcza podczas
wymiany zaworów na przewodach mediów płynnych lub gazowych
(B1) (11) 239165
(41) 2020 04 20
(51) F23C 7/06 (2006.01)
F23D 1/00 (2006.01)
F23C 5/06 (2006.01)
(21) 427452 (22)
2018 10 18
(72) OSTROWSKI PIOTR, Gliwice (PL); HERNIK BARTŁOMIEJ,
Gliwice (PL); OSTROWSKI ZIEMOWIT, Smolnica (PL); PRONOBIS
MAREK, Paniówki (PL); SOKOŁOWSKI ANDRZEJ, Gliwice (PL); SZEJA
WIESŁAW, Gliwice (PL); TUNK JAN, Smolnica (PL)
(73) OSTROWSKI PIOTR, Gliwice (PL); HERNIK BARTŁOMIEJ,
Gliwice (PL); OSTROWSKI ZIEMOWIT, Smolnica (PL); PRONOBIS
MAREK, Paniówki (PL); SOKOŁOWSKI ANDRZEJ, Gliwice (PL); SZEJA
WIESŁAW, Gliwice (PL); TUNK JAN, Smolnica (PL)
(54) Sposób i instalacja przepływowa do rozpylania suspensji
zwłaszcza paliwowych w palnikach
(B1) (11) 239169
(41) 2020 07 13
(51) F24B 13/04 (2006.01)
F24B 1/199 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
(21) 428051 (22)
2019 01 10
(72) BIELAS SŁAWOMIR, Słupsk (PL)
(73) BIELAS SŁAWOMIR, Słupsk (PL)
(54) Wewnętrzny wkład zasypowy
(B1) (11) 239161
(41) 2020 12 28
(51) F28D 1/04 (2006.01)
F28F 1/32 (2006.01)
(21) 430358 (22)
2019 06 25
(72) MUSZYŃSKI TOMASZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Wymiennik ciepła ze wspomaganiem przepływu gazu
(B1) (11) 239167
(41) 2020 06 01
(51) F41A 9/00 (2006.01)
F41A 9/29 (2006.01)
F41A 9/34 (2006.01)
F41A 9/38 (2006.01)
(21) 427981 (22)
2018 11 29
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(72) WÓJCIK ZBIGNIEW, Tarnów (PL); ŚWIĘTEK TADEUSZ,
Tarnów (PL); LUSTOFIN KRZYSZTOF, Wólka Grądzka (PL); ŁABNO
MARCIN, Zawada (PL)
(73) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) Magazyn amunicyjny do armat morskich oraz zespół wspomagający dosyłanie amunicji do armat morskich
(B1) (11) 239107
(41) 2020 07 13
(51) F41J 2/02 (2006.01)
F41G 3/00 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
F41A 33/02 (2006.01)
(21) 428447 (22)
2018 12 31
(72) TYMIŃSKI DARIUSZ, Czeczotki (PL); ŚWIDERSKI WALDEMAR,
Warszawa (PL); HŁOSTA PAWEŁ, Kobyłka (PL); ZYCH MATEUSZ,
Karczew (PL); POLAK GRZEGORZ KRZYSZTOF, Tomice (PL);
LEWANDOWSKI ZBIGNIEW, Wołomin (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka (PL); OPTIMUM TYMIŃSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA,
Koprki (PL)
(54) Układ uderzeniowej tarczy strzeleckiej ze źródłem promieniowania podczerwonego, oświetlanej przez to źródło
(B1) (11) 239177
(41) 2021 06 28
(51) G01N 27/82 (2006.01)
H02G 1/02 (2006.01)
(21) 432383 (22)
2019 12 24
(72) KWAŚNIEWSKI JERZY, Kraków (PL); MOLSKI SZYMON,
Kraków (PL)
(73) KWAŚNIEWSKI JERZY, Kraków (PL); MOLSKI SZYMON,
Kraków (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru stanu przewodów energetycznych
z rdzeniem stalowym podwieszonych na izolatorach
(B1) (11) 239160
(41) 2018 12 03
(51) G01N 33/14 (2006.01)
G01N 27/27 (2006.01)
(21) 421731 (22)
2017 05 29
(72) MARJAŃSKA EWA, Gdynia (PL); SZPAKOWSKA MARIA,
Gdynia (PL); DMOWSKI PRZEMYSŁAW, Wejherowo (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL); AKADEMIA MORSKA
W GDYNI, Gdynia (PL)
(54) Sposób pomiaru parametrów jakościowych herbat i napojów
herbacianych oraz sposób pomiaru parametrów jakościowych toników
(B1) (11) 239119
(41) 2021 05 17
(51) G01R 15/18 (2006.01)
(21) 431759 (22)
2019 11 12
(72) KOWALSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ szczelinowego przetwornika prądu na napięcie
(B1) (11) 239153
(41) 2018 06 18
(51) G05F 1/67 (2006.01)
H02S 40/30 (2014.01)
(21) 419852 (22)
2016 12 16
(72) KOT RADOSŁAW, Bieniewice (PL); STYŃSKI SEBASTIAN,
Warszawa (PL); MALINOWSKI MARIUSZ, Radom (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej
elektrowni fotowoltaicznej i urządzenie do stosowania tego sposobu
(B1) (11) 239176
(41) 2021 05 31
(51) G06F 1/16 (2006.01)
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(21)
(72)
(73)
(54)

G06F 1/18 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
431961 (22)
2019 11 27
ŁUPKOWSKI DAWID, Złotoryja (PL)
ŁUPKOWSKI DAWID, Złotoryja (PL)
Obudowa komputera z osłoną zewnętrznego okablowania

(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 239124
(41) 2021 07 05
G06F 21/00 (2013.01)
432454 (22)
2019 12 30
MAKIEŁA DAWID, Dąbrowa Górnicza (PL)
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
Aktywowane, niszczące urządzenie wskazujące

(B1) (11) 239125
(41) 2021 07 19
(51) G08B 21/02 (2006.01)
G08B 21/12 (2006.01)
G08B 23/00 (2006.01)
G01P 1/07 (2006.01)
(21) 432579 (22)
2020 01 16
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL); STROJNY ROBERT,
Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do wykrywania upadków, zwłaszcza rowerzystów
(B1) (11) 239158
(41) 2021 05 04
(51) H01H 71/24 (2006.01)
H01H 33/38 (2006.01)
H01H 47/32 (2006.01)
(21) 431529 (22)
2019 10 21
(72) KOLIMAS ŁUKASZ, Natolin (PL); BIEŃKOWSKI KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); ŁAPCZYŃSKI SEBASTIAN, Warszawa (PL);
SZULBORSKI MICHAŁ, Pułtusk (PL); KOZAREK ŁUKASZ,
Warszawa (PL); BIREK KAROL, Włocławek (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Wyzwalacz elektromagnetyczny
(B1) (11) 239106
(41) 2020 06 01
(51) H01L 35/02 (2006.01)
H01L 35/34 (2006.01)
B22F 3/10 (2006.01)
B22F 3/18 (2006.01)
B29C 67/04 (2017.01)
(21) 427890 (22)
2018 11 27
(72) ZYBAŁA RAFAŁ, Staszów (PL); KASZYCA KAMIL KONRAD,
Legionowo (PL); ZIELIŃSKI RADOSŁAW, Sochocin (PL); SCHMIDT
MAKSYMILIAN KRYSTIAN, Biecz (PL); CHMIELEWSKI MARCIN
MICHAŁ, Pionki (PL); KRUSZEWSKI MIROSŁAW JAKUB,
Legionowo (PL); CIUPIŃSKI ŁUKASZ, Kolbuszowa (PL); PIETRZAK
KATARZYNA ZOFIA, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania modułów termoelektrycznych w jednoetapowym procesie łączenia elementów przy wykorzystaniu techniki spiekania typu FAST/SPS i urządzenie realizujące ten sposób
(B1) (11) 239123
(41) 2021 06 14
(51) H01R 39/38 (2006.01)
B06B 1/06 (2006.01)
H04R 17/00 (2006.01)
(21) 432035 (22)
2019 12 02
(72) KARDYŚ WITOLD, Warszawa (PL); KIEŁBASIŃSKI MARCIN,
Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do przekazywania danych w obrotowych przetwornikach
ultradźwiękowych

Nr 32/2021

(B1) (11) 239102
(41) 2019 07 15
(51) H02G 7/16 (2006.01)
(21) 424221 (22)
2018 01 07
(72) MACIOŁEK TADEUSZ, Podkowa Leśna (PL); SZELĄG ADAM,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ do odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego z przekształtnikiem dodawczym
(B1) (11) 239129
(41) 2020 11 02
(51) H02K 1/16 (2006.01)
(21) 432913 (22)
2020 02 17
(72) WOLNIK TOMASZ, Chałupki (PL); GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Blacha tworników silników elektrycznych
(B1) (11) 239130
(41) 2021 01 11
(51) H02K 1/27 (2006.01)
(21) 433239 (22)
2020 03 13
(72) BERNATT JAKUB, Tychy (PL); GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL);
PYTEL JACEK, Świętochłowice (PL); BRYMORA LESZEK, Będzin (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Wirnik silnika z magnesami trwałymi
(B1) (11) 239128
(41) 2020 12 14
(51) H02K 21/04 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
(21) 432762 (22)
2020 01 30
(72) GAWRON STANISŁAW, Tychy (PL); GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Prądnica synchroniczna ze wzbudzeniem hybrydowym
(B1) (11) 239110
(41) 2021 04 06
(51) H02K 21/46 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
(21) 431279 (22)
2019 09 26
(72) ZAWILAK TOMASZ, Wrocław (PL); ZAWILAK JAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); ADIAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Wirnik silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o małym
momencie zaczepowym
(B1) (11) 239111
(41) 2021 04 06
(51) H02K 21/46 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
(21) 431280 (22)
2019 09 26
(72) ZAWILAK TOMASZ, Wrocław (PL); ZAWILAK JAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); ADIAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Wirnik silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim
(B1) (11) 239127
(41) 2020 11 16
(51) H02K 21/46 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
(21) 432761 (22)
2020 01 30
(72) GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); GAWRON STANISŁAW,
Tychy (PL); BERNATT JAKUB, Tychy (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Silnik synchroniczny wzbudzany magnesami trwałymi z rozruchem asynchronicznym

Nr 32/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 239120
(41) 2021 05 17
(51) H03K 17/687 (2006.01)
(21) 431760 (22)
2019 11 12
(72) KARDYŚ WITOLD, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do włączania napięcia zasilania do urządzeń z klawiaturą
matrycową
(B1) (11) 239114
(41) 2021 03 08
(51) H04N 7/18 (2006.01)
H04N 5/38 (2006.01)
B63C 11/48 (2006.01)
(21) 430971 (22)
2019 08 28
(72) STOKOWSKI MARCIN, Malbork (PL); WEJER JAN, Gdynia (PL)
(73) INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Sopot (PL)
(54) Układ bezprzewodowej transmisji w czasie rzeczywistym sygnału wizyjnego w środowisku wodnym
(B1) (11) 239146
(41) 2021 03 22
(51) H05H 1/36 (2006.01)
(21) 431135 (22)
2019 09 13
(72) KOŁEK JACEK, Szczecin (PL); KALISIAK STANISŁAW, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Układ generatora wysokiego napięcia typu AC/DC do zastosowania w reaktorach zimnej plazmy typu PCD

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A23J 7/00 (2006.01)
A23J 7/00 (2006.01)
A47B 96/00 (2006.01)
A61B 5/05 (2006.01)
A61B 5/0488 (2006.01)
A61B 5/22 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/04 (2013.01)
A61G 5/04 (2013.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61H 99/00 (2006.01)
A61K 31/366 (2006.01)
A61K 31/337 (2006.01)
A61K 31/282 (2006.01)
A61K 31/198 (2006.01)
A61K 31/662 (2006.01)
A61K 31/662 (2006.01)
A61K 47/40 (2006.01)
A61K 31/425 (2006.01)
A61L 27/26 (2006.01)
A61L 27/44 (2006.01)
A61L 27/52 (2006.01)
A61L 27/54 (2006.01)
A61L 27/56 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
A61L 27/12 (2006.01)
A61L 27/14 (2006.01)

239132*
239133*
239103
239172
239105
239105*
239166
239166*
239163
239163*
239126*
239178
239178*
239178*
239178*
239132
239133
239156
239180*
239179
239179*
239179*
239154
239154*
239154*
239154*
239154*

A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A62D 3/178 (2007.01)
A63F 9/00 (2006.01)
B01J 3/00 (2006.01)
B01J 19/12 (2006.01)
B01J 3/00 (2006.01)
B06B 1/06 (2006.01)
B06B 1/16 (2006.01)
B06B 1/18 (2006.01)
B06B 1/18 (2006.01)
B06B 1/18 (2006.01)
B06B 1/06 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21D 22/14 (2006.01)
B22F 3/10 (2006.01)
B22F 3/18 (2006.01)
B23K 9/167 (2006.01)
B29C 64/241 (2017.01)
B29C 64/20 (2017.01)
B29C 64/245 (2017.01)
B29C 64/106 (2017.01)
B29C 70/58 (2006.01)
B29C 67/04 (2017.01)
B32B 33/00 (2006.01)
B32B 33/00 (2006.01)
B60G 17/056 (2006.01)

239178*
239180*
239101*
239126
239122
239101
239101*
239118
239104
239115*
239116*
239117*
239123*
239101*
239109
239106*
239106*
239171
239134
239134*
239112
239112*
239148*
239106*
239150*
239151*
239168*

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

2

1

2

B60L 53/65 (2019.01)
B60N 2/433 (2006.01)
B60P 7/04 (2006.01)
B60R 16/03 (2006.01)
B60R 22/00 (2006.01)
B60R 22/18 (2006.01)
B60R 22/46 (2006.01)
B60T 13/24 (2006.01)
B61H 13/00 (2006.01)
B62K 3/16 (2006.01)
B62K 5/025 (2013.01)
B62K 5/00 (2013.01)
B62K 17/00 (2006.01)
B62M 1/12 (2006.01)
B62M 1/16 (2006.01)
B62M 1/28 (2013.01)
B63C 11/48 (2006.01)
B65G 27/20 (2006.01)
B65G 27/32 (2006.01)
B65H 75/24 (2006.01)
B65H 75/24 (2006.01)
C01B 32/158 (2017.01)
C01B 32/158 (2017.01)
C02F 1/52 (2006.01)
C02F 1/56 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07D 275/03 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C08B 37/16 (2006.01)
C08F 251/00 (2006.01)
C08G 83/00 (2006.01)
C08G 63/78 (2006.01)
C08G 63/12 (2006.01)
C08K 3/105 (2018.01)
C08K 3/26 (2006.01)
C08K 5/10 (2006.01)
C08K 3/105 (2018.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 5/10 (2006.01)
C08K 3/26 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08L 27/08 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08L 27/08 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
C08L 67/06 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C09D 133/08 (2006.01)
C09D 5/18 (2006.01)
C09D 7/40 (2018.01)
C09D 133/08 (2006.01)
C09D 7/40 (2018.01)
C09J 7/00 (2018.01)
C09J 7/00 (2018.01)
C10L 5/48 (2006.01)
C12N 11/14 (2006.01)
C12N 11/08 (2020.01)
C12P 9/00 (2006.01)
C12P 9/00 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)

239162
239113*
239164
239121
239113
239113*
239113*
239168*
239168*
239163*
239163*
239170
239170*
239170*
239170*
239170*
239114*
239104*
239104*
239174
239175
239143*
239144*
239147
239147*
239131*
239180
239131
239156*
239147*
239156*
239157
239157*
239149*
239149*
239149*
239152*
239152*
239152*
239150*
239151*
239149
239149*
239152
239152*
239148
239148*
239150*
239151*
239143
239143*
239143*
239144
239144*
239150
239151
239101*
239145
239145*
239132*
239133*
239135
239136
239137
239138
239139
239140

C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C21D 1/28 (2006.01)
C23C 14/56 (2006.01)
F04B 17/00 (2006.01)
F04B 17/04 (2006.01)
F04B 15/00 (2006.01)
F04B 13/00 (2006.01)
F15B 21/12 (2006.01)
F15B 21/12 (2006.01)
F15B 21/12 (2006.01)
F15C 3/16 (2006.01)
F15C 3/16 (2006.01)
F15C 3/16 (2006.01)
F16B 13/02 (2006.01)
F16F 7/00 (2006.01)
F16K 27/00 (2006.01)
F16L 55/10 (2006.01)
F16L 37/28 (2006.01)
F23C 7/06 (2006.01)
F23C 5/06 (2006.01)
F23D 1/00 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
F24B 13/04 (2006.01)
F24B 1/199 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
F28D 1/04 (2006.01)
F28F 1/32 (2006.01)
F41A 9/00 (2006.01)
F41A 9/29 (2006.01)
F41A 9/34 (2006.01)
F41A 9/38 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
F41A 33/02 (2006.01)
F41G 3/00 (2006.01)
F41J 2/02 (2006.01)
G01B 9/02 (2006.01)
G01M 7/00 (2006.01)
G01M 17/00 (2006.01)
G01N 27/82 (2006.01)
G01N 33/14 (2006.01)
G01N 27/27 (2006.01)
G01P 1/07 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G05D 19/00 (2006.01)
G05D 19/00 (2006.01)
G05D 19/00 (2006.01)
G05F 1/67 (2006.01)
G06F 1/16 (2006.01)
G06F 1/18 (2006.01)
G06F 21/00 (2013.01)
G08B 21/02 (2006.01)
G08B 21/12 (2006.01)
G08B 23/00 (2006.01)
H01H 71/24 (2006.01)
H01H 33/38 (2006.01)
H01H 47/32 (2006.01)
H01L 35/02 (2006.01)
H01L 35/34 (2006.01)
H01R 39/38 (2006.01)
H02G 1/02 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
H02K 1/16 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 21/04 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)

239141
239142
239108
239122*
239155
239155*
239155*
239155*
239115
239116
239117
239115*
239116*
239117*
239168*
239159
239168
239173
239173*
239165
239165*
239165*
239169*
239169
239169*
239169*
239161
239161*
239167
239167*
239167*
239167*
239107*
239107*
239107*
239107
239172*
239113*
239113*
239177
239160
239160*
239125*
239119
239115*
239116*
239117*
239153
239176
239176*
239124
239125
239125*
239125*
239158
239158*
239158*
239106
239106*
239123
239177*
239102
239129
239130
239128
239128*
239128*
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1

H02K 21/46 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 21/46 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 21/46 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)

2

1

2

239110
239110*
239111
239111*
239127
239127*
239127*

H02S 40/30 (2014.01)
H03K 17/687 (2006.01)
H04N 7/18 (2006.01)
H04N 5/38 (2006.01)
H04R 17/00 (2006.01)
H05H 1/36 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)

239153*
239120
239114
239114*
239123*
239146
239176*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

239101
239102
239103
239104
239105
239106
239107
239108
239109
239110
239111
239112
239113
239114
239115
239116
239117
239118
239119
239120
239121
239122
239123
239124
239125
239126
239127
239128
239129
239130
239131
239132
239133
239134
239135
239136
239137
239138
239139
239140

B01J 19/12 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
A47B 96/00 (2006.01)
B06B 1/16 (2006.01)
A61B 5/0488 (2006.01)
H01L 35/02 (2006.01)
F41J 2/02 (2006.01)
C21D 1/28 (2006.01)
B21D 22/14 (2006.01)
H02K 21/46 (2006.01)
H02K 21/46 (2006.01)
B29C 64/245 (2017.01)
B60R 22/00 (2006.01)
H04N 7/18 (2006.01)
F15B 21/12 (2006.01)
F15B 21/12 (2006.01)
F15B 21/12 (2006.01)
B06B 1/06 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
H03K 17/687 (2006.01)
B60R 16/03 (2006.01)
B01J 3/00 (2006.01)
H01R 39/38 (2006.01)
G06F 21/00 (2013.01)
G08B 21/02 (2006.01)
A63F 9/00 (2006.01)
H02K 21/46 (2006.01)
H02K 21/04 (2006.01)
H02K 1/16 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
A61K 31/662 (2006.01)
A61K 31/662 (2006.01)
B29C 64/241 (2017.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
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DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
UDZIELONE PRAWA
(11) 0357
(21) 0618
(94) 07.06.2026 - 07.06.2031
(73) SK Biopharmaceuticals Co., Ltd., SEOUL (KR)
(93) 20.01.2020, EU/1/19/1408, Komisja Europejska (EU)
(95) solriamfetol lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól, korzystnie jego chlorowodorek
(B1) (68) 1890684
(54) Leczenie zaburzeń snu i czuwania
(11) 0358
(21) 0402
(94) 21.03.2025 - 21.03.2030
(73) Imclone LLC, NEW YORK (US)
(93) 18.02.2016, EU/1/15/1084, Komisja Europejska (EU)
(95) necytumumab
(B1) (68) 1735348
(54) Ludzkie przeciwciało przeciwko receptorowi naskórkowego
czynnika wzrostu
(11) 0359
(21) 0564
(94) 08.08.2031 - 22.11.2033
(73) Melinta Therapeutics, Inc., NEW JERSEY (US)
(93) 22.11.2018, EU/1/18/1334, Komisja Europejska (EU)
(95) Kombinacja waborbaktamu, i/albo jego soli i/albo jego hydratu,
oraz meropenemu i/albo jego soli i/albo jego hydratu, w szczególności trihydratu meropenemu
(B1) (68) 2603514
(54) Cykliczne pochodne estrowe kwasu boronowego oraz ich zastosowania terapeutyczne
(11) 0360
(21) 0565
(94) 08.08.2031 - 22.11.2033
(73) Melinta Therapeutics, Inc., MORRISTOWN (US)
(93) 22.11.2018, EU/1/18/1334, Komisja Europejska (EU)
(95) waborbaktam, i/albo jego sól i/albo jego hydrat
(B1) (68) 2603514
(54) Cykliczne pochodne estrowe kwasu boronowego oraz ich zastosowania terapeutyczne
(11) 0361
(21) 0517
(94) 12.10.2024 - 12.10.2029
(73) Bayer CropScience Aktiengesellschaft, MONHEIM AM RHEIN (DE)
(93) 15.11.2017, R-221/2017, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 04.09.2015, 14916 N, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) (NL)
(95) penflufen i protiokonazol (Emesto Silver 118 FS)
(B1) (68) 2356905
(54) Synergiczne grzybobójcze kombinacje substancji aktywnych
(11)
(21)
(94)
(73)
(93)
(93)
(95)
(B1)
(54)

0362
0569
28.03.2031 - 27.11.2033
Merck Canada Inc., KIRKLAND (CA)
27.11.2018, EU/1/18/1332, Komisja Europejska (EU)
26.11.2018, EU/1/18/1333, Komisja Europejska (EU)
dorawiryna lub jej farmaceutycznie dopuszczalną sól
(68) 2552902
Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
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(11) 0363
(21) 0385
(94) 13.06.2028 - 21.07.2030
(73) Merck Sharp & Dohme B.V., HAARLEM (NL)
(93) 21.07.2015, EU/1/15/1024, Komisja Europejska (EU)
(95) pembrolizumab
(B1) (68) 2170959
(54) Przeciwciała przeciwko ludzkiemu receptorowi programowanej
śmierci PD-1
(11)
(21)
(94)
(73)
(93)
(95)
(B1)
(54)

0364
0399
26.11.2024 - 26.11.2029
Amgen Research (Munich) GmbH, MONACHIUM (DE)
25.11.2015, EU/1/15/1047, Komisja Europejska (EU)
blinatumomab
(68) 1691833
Kompozycje zawierające polipeptydy

(11) 0365
(21) 0418
(94) 06.05.2024 - 06.05.2029
(73) Bioverativ Therapeutics Inc., WALTHAM (US)
(93) 13.05.2016, EU/1/16/1098, Komisja Europejska (EU)
(95) eftrenonakog alfa
(B1) (68) 2298347
(54) Białka chimeryczne czynnika krzepnięcia do leczenia zaburzenia hemostazy
(11)
(21)
(94)
(73)
(93)
(95)
(B1)
(54)

0366
0505
23.02.2027 - 06.01.2032
SK Bioscience Co., Ltd., SEONGNAM (KR)
06.01.2017, EU/1/16/1158, Komisja Europejska (EU)
lonoctocog alfa
(68) 2126106
Sposób produkcji i oczyszczania czynnika VIII i jego pochodnych

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

21 04 2021
03 03 2021
28 04 2021
17 03 2021
28 04 2021
28 04 2021
09 06 2021
05 05 2021
12 05 2021
14 04 2021
09 06 2021
28 04 2021
11 08 2021
07 07 2021
16 06 2021
09 06 2021
28 04 2021
21 04 2021
21 07 2021
30 06 2021
28 04 2021
12 05 2021
28 04 2021
02 06 2021
07 04 2021
05 05 2021
17 03 2021
05 05 2021
05 05 2021
05 05 2021
20 01 2021
07 04 2021
28 04 2021
05 05 2021
28 04 2021
05 05 2021
19 05 2021
28 04 2021
02 06 2021
31 03 2021
28 04 2021
28 04 2021
07 04 2021
21 04 2021
21 04 2021
23 06 2021
17 03 2021
16 06 2021
21 04 2021
05 05 2021
05 05 2021
24 03 2021
07 04 2021
31 03 2021
26 05 2021
31 03 2021
14 07 2021
28 04 2021
07 04 2021
05 05 2021
28 04 2021
28 04 2021
07 07 2021
28 04 2021
28 04 2021
05 05 2021
28 04 2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2021/16
2021/09
2021/17
2021/11
2021/17
2021/17
2021/23
2021/18
2021/19
2021/15
2021/23
2021/17
2021/32
2021/27
2021/24
2021/23
2021/17
2021/16
2021/29
2021/26
2021/17
2021/19
2021/17
2021/22
2021/14
2021/18
2021/11
2021/18
2021/18
2021/18
2021/03
2021/14
2021/17
2021/18
2021/17
2021/18
2021/20
2021/17
2021/22
2021/13
2021/17
2021/17
2021/14
2021/16
2021/16
2021/25
2021/11
2021/24
2021/16
2021/18
2021/18
2021/12
2021/14
2021/13
2021/21
2021/13
2021/28
2021/17
2021/14
2021/18
2021/17
2021/17
2021/27
2021/17
2021/17
2021/18
2021/17

EP 3490395 B1
EP 3490925 B1
EP 3491312 B1
EP 3492761 B1
EP 3497054 B1
EP 3497522 B1
EP 3498725 B1
EP 3500750 B1
EP 3502354 B1
EP 3503781 B1
EP 3504989 B1
EP 3505807 B1
EP 3507427 B1
EP 3510007 B1
EP 3513048 B1
EP 3515654 B1
EP 3516112 B1
EP 3516969 B1
EP 3517262 B1
EP 3519270 B1
EP 3521128 B1
EP 3528563 B1
EP 3528942 B1
EP 3529020 B1
EP 3529030 B1
EP 3532499 B1
EP 3532675 B1
EP 3534048 B1
EP 3536459 B1
EP 3538278 B1
EP 3538645 B1
EP 3538784 B1
EP 3540266 B1
EP 3541212 B1
EP 3542650 B1
EP 3543602 B1
EP 3544977 B1
EP 3546397 B1
EP 3549936 B1
EP 3552862 B1
EP 3557962 B1
EP 3558027 B1
EP 3567284 B1
EP 3567357 B1
EP 3568403 B1
EP 3568549 B1
EP 3569259 B1
EP 3573131 B1
EP 3573773 B1
EP 3576161 B1
EP 3578056 B1
EP 3580429 B1
EP 3582767 B1
EP 3582941 B1
EP 3583092 B1
EP 3589147 B1
EP 3589172 B1
EP 3589784 B1
EP 3590686 B1
EP 3592555 B1
EP 3593054 B1
EP 3593063 B1
EP 3594371 B1
EP 3595911 B1
EP 3596151 B1
EP 3596196 B1
EP 3596279 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)
(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)

28 04 2021
21 04 2021
21 04 2021
02 06 2021
19 05 2021
19 05 2021
28 04 2021
05 05 2021
21 04 2021
05 05 2021
05 05 2021
28 04 2021
21 04 2021
30 06 2021
19 05 2021
28 04 2021
02 06 2021
16 06 2021
26 05 2021
28 04 2021
21 04 2021
05 05 2021
04 08 2021
23 06 2021
05 05 2021
11 08 2021
26 05 2021
05 05 2021
30 06 2021
19 05 2021
28 07 2021
02 06 2021
05 05 2021
28 04 2021
21 04 2021
28 04 2021
21 07 2021
17 02 2021
30 06 2021
04 08 2021
23 06 2021
12 05 2021
19 05 2021
21 04 2021
21 04 2021
28 04 2021
20 01 2021
14 07 2021
19 05 2021
01 09 2021
23 06 2021
26 05 2021
12 05 2021
02 06 2021
21 04 2021
09 06 2021
05 05 2021
14 04 2021
14 07 2021
16 06 2021
25 08 2021
26 05 2021
02 06 2021
16 06 2021
16 06 2021
16 06 2021

15
2021/17
2021/16
2021/16
2021/22
2021/20
2021/20
2021/17
2021/18
2021/16
2021/18
2021/18
2021/17
2021/16
2021/26
2021/20
2021/17
2021/22
2021/24
2021/21
2021/17
2021/16
2021/18
2021/31
2021/25
2021/18
2021/32
2021/21
2021/18
2021/26
2021/20
2021/30
2021/22
2021/18
2021/17
2021/16
2021/17
2021/29
2021/07
2021/26
2021/31
2021/25
2021/19
2021/20
2021/16
2021/16
2021/17
2021/03
2021/28
2021/20
2021/35
2021/25
2021/21
2021/19
2021/22
2021/16
2021/23
2021/18
2021/15
2021/28
2021/24
2021/34
2021/21
2021/22
2021/24
2021/24
2021/24

EP 3596288 B1
EP 3597038 B1
EP 3597431 B1
EP 3597765 B1
EP 3598532 B1
EP 3599905 B1
EP 3600748 B1
EP 3601066 B1
EP 3601288 B1
EP 3604333 B1
EP 3606354 B1
EP 3606546 B1
EP 3607838 B1
EP 3608463 B1
EP 3609015 B1
EP 3610836 B1
EP 3612675 B1
EP 3617875 B1
EP 3618975 B1
EP 3620242 B1
EP 3621931 B1
EP 3621948 B1
EP 3621960 B1
EP 3626054 B1
EP 3626904 B1
EP 3628331 B1
EP 3628604 B1
EP 3629116 B1
EP 3631781 B1
EP 3632036 B1
EP 3632680 B1
EP 3633068 B1
EP 3638059 B1
EP 3639926 B1
EP 3640393 B1
EP 3641593 B1
EP 3647122 B1
EP 3647404 B1
EP 3651262 B1
EP 3652081 B1
EP 3652357 B1
EP 3652491 B1
EP 3654618 B1
EP 3654751 B1
EP 3655442 B1
EP 3655714 B1
EP 3659433 B1
EP 3660437 B1
EP 3661378 B1
EP 3665327 B1
EP 3668826 B1
EP 3670089 B1
EP 3678943 B1
EP 3686077 B1
EP 3687349 B1
EP 3693535 B1
EP 3694470 B1
EP 3701420 B1
EP 3706275 B1
EP 3717246 B1
EP 3750717 B1
EP 3756745 B1
EP 3757290 B1
EP 3762916 B1
EP 3767048 B1
EP 3771762 B1
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

2298515
2298756
2298994
2299465
2299837
2299892
2300283
2300285
2300344
2300847
2301375
2301409
2301668
2302097
2302126
2302278
2302450
2302710
2302711
2303020
2303300
2303455
2303645
2303646
2303709
2303838
2303930
2304757
2305826
2306112
2306971
2307000
2307051
2307264
2307302
2307324
2307358
2307359
2307637
2307844
2307878
2308761
2309013
2309313
2309331
2310034
2310073
2310117
2310147
2310412
2310492
2310643
2310722
2310787
2310792
2310970
2311318
2311454
2311598
2311655
2312092
2312103

2019 09 17
2018 06 25
2019 09 04
2019 08 10
2019 06 16
2019 07 14
2019 07 15
2019 05 06
2019 07 23
2019 06 30
2019 05 27
2019 11 12
2019 09 23
2019 12 02
2019 09 20
2019 09 28
2019 07 02
2019 11 29
2019 11 29
2019 06 18
2019 07 09
2019 07 09
2019 06 19
2019 05 22
2019 07 06
2019 06 26
2019 10 08
2019 06 04
2019 08 02
2019 09 27
2019 07 02
2019 06 17
2019 07 08
2019 07 16
2019 07 31
2019 07 01
2019 07 17
2019 07 17
2019 07 02
2019 05 05
2019 05 29
2019 10 07
2019 07 22
2019 05 12
2019 10 09
2019 06 12
2019 06 30
2019 06 24
2019 04 02
2019 06 19
2019 06 30
2019 06 26
2019 06 03
2019 06 22
2019 07 13
2019 06 19
2019 10 06
2019 06 19
2019 06 09
2019 09 17
2019 10 15
2019 10 11

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

(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)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2312381
2313329
2313548
2313595
2313718
2314239
2314364
2314367
2314437
2314469
2314524
2314702
2314758
2314785
2314806
2315071
2315225
2315624
2315910
2315937
2316281
2316282
2316454
2316567
2316611
2316666
2316780
2317357
2317621
2318193
2318503
2318837
2319306
2319972
2320438
2320820
2321037
2321119
2321323
2322095
2322306
2323343
2323473
2323633
2323817
2323821
2323869
2323886
2323921
2323924
2324065
2324073
2324126
2324151
2324160
2324167
2324595
2324935
2324989
2325008
2325355
2325421
2325823
2326287
2326401
2326470
2326758

Nr 32/2021
2019 09 20
2019 06 30
2019 06 09
2019 06 03
2019 07 06
2019 09 19
2019 10 07
2019 12 15
2019 05 18
2019 10 25
2019 09 22
2019 07 10
2019 10 20
2019 10 15
2019 10 21
2019 09 10
2019 10 20
2019 07 29
2019 07 16
2019 08 26
2019 10 28
2019 10 28
2019 05 07
2019 09 23
2019 11 03
2019 09 23
2018 10 25
2019 10 29
2019 10 01
2019 08 04
2019 07 20
2019 07 10
2019 11 05
2019 07 26
2019 09 30
2019 05 18
2019 07 29
2019 06 29
2019 07 29
2019 11 17
2019 11 02
2019 11 11
2019 08 21
2019 09 03
2019 07 15
2019 07 14
2019 08 10
2019 08 27
2019 06 30
2019 06 26
2019 09 11
2019 08 25
2019 08 11
2019 06 09
2019 05 14
2019 09 01
2019 08 19
2019 05 16
2019 06 05
2019 10 07
2019 11 22
2019 10 22
2019 07 30
2019 08 06
2019 09 02
2019 07 08
2019 08 19

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
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

Nr 32/2021
(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)
(T3) (11)

2326766
2326800
2327346
2328326
2328413
2328457
2328751
2328853
2328893
2330377
2331075
2331375
2331386
2331425
2331593
2331773
2331811
2332428
2332748
2332849
2333149
2333174
2334437
2334594
2334778
2334795
2334876
2334878
2334902
2334933
2335909
2336087
2336208
2336684
2337016
2337516
2337541
2337657
2337708
2337815
2337894
2337965
2338088
2338218
2338856
2339068
2339764
2339910
2340154
2340196
2340306
2341047
2341471
2341650
2341937
2342833
2662380

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019 08 05
2019 09 16
2019 11 11
2019 11 27
2019 08 25
2019 06 08
2019 07 17
2019 07 16
2019 08 07
2019 12 01
2019 08 28
2019 09 17
2019 09 22
2019 08 06
2019 09 18
2019 09 07
2019 09 02
2019 12 04
2019 09 29
2019 08 18
2019 11 22
2019 10 27
2019 10 02
2019 10 02
2019 09 09
2019 09 08
2020 01 30
2020 01 30
2019 10 15
2019 10 07
2019 07 20
2019 10 06
2019 12 17
2019 12 21
2019 05 02
2019 08 12
2019 09 05
2019 08 05
2019 07 16
2019 10 13
2019 08 21
2019 09 07
2019 10 12
2019 09 07
2019 09 22
2019 12 15
2019 12 21
2019 09 16
2019 08 18
2019 10 26
2019 10 09
2019 10 30
2019 12 28
2020 01 05
2019 08 31
2019 08 17
2020 01 24

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
Patent wygasł w całości
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OGŁOSZENIA
SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(T3) (11) 2430014 Postanowiono sprostować błędy na stronie zawierającej dane bibliograficzne: w pozycji (72) Twórca(y) wynalazku jest: „HONGYAN GUO, Foster City, US, DARRYL KATO, Foster City,
US, THORSTENS A. KIRSCHBERG, Foster City, US, HONGTAE LIU, Foster City, US, JOHN O. LINK, Foster City, US, MICHAEL L. MITCHELL,
Foster City, US, JAY P. PARRISH, Foster City, US, NEIL SQUIRES, Foster
City, US, JIANYU SUN, Foster City, US, JAMES TAYLOR, Foster City,
US, ELIZABETH M. BACON, Foster City, US, EDA CANALES, Foster
City, US, AESOP CHO, Foster City, US, JEROMY J. COTTELL, Foster
City, US, MANOJ C. DESAI, Foster City, US, RANDALL L. HALCOMB,
Foster City, US, EVAN S. KRYGOWSKI, Foster City, US, SCOTT E. LAZERWITH, Foster City, US, QI LIU, Foster City, US, RICHARD MACKMAN, Foster City, US, HYUNG-JUNG PYUN, Foster City, US, JOSEPH
H. SAUGIER, Foster City, US, JAMES D. TRENKLE, Foster City, US,
WINSTON C. TSE, Foster City, US, RANDALL W. VIVIAN, Foster City,
US, SCOTT D. SCHROEDER, Foster City, US, WILLIAM J. WATKINS, Foster City, US, LIANHONG XU, Foster City, US, ZHENG-YU YANG, Foster City, US, TERRY KELLAR, Foster City, US, XIAONING SHENG, Foster City, US, MICHAEL O’NEIL HANRAHAN CLARKE, Foster City, US,
CHIEN-HUNG CHOU, Foster City, US, MICHAEL GRAUPE, Foster City,
US, HAOLUN JIN, Foster City, US, RYAN MCFADDEN, Foster City, US,
MICHAEL R. MISH, Foster City, US, SAMUEL E. METOBO, Foster City,
US, BARTON W. PHILLIPS, Foster City, US, CHANDRASEKAR VENKATARAMANI, Foster City, US, CHUONG U. KIM, Foster City, US” powinno być: „HONGYAN GUO, Foster City, US, DARRYL KATO, Foster City,
US, THORSTEN A. KIRSCHBERG, Foster City, US, HONGTAO LIU, Foster City, US, JOHN O. LINK, Foster City, US, MICHAEL L. MITCHELL,
Foster City, US, JAY P. PARRISH, Foster City, US, NEIL SQUIRES, Foster
City, US, JIANYU SUN, Foster City, US, JAMES TAYLOR, Foster City,
US, ELIZABETH M. BACON, Foster City, US, EDA CANALES, Foster
City, US, AESOP CHO, Foster City, US, JEROMY J. COTTELL, Foster
City, US, MANOJ C. DESAI, Foster City, US, RANDALL L. HALCOMB,
Foster City, US, EVAN S. KRYGOWSKI, Foster City, US, SCOTT E. LAZERWITH, Foster City, US, QI LIU, Foster City, US, RICHARD MACKMAN, Foster City, US, HYUNG-JUNG PYUN, Foster City, US, JOSEPH
H. SAUGIER, Foster City, US, JAMES D. TRENKLE, Foster City, US,
WINSTON C. TSE, Foster City, US, RANDALL W. VIVIAN, Foster City,
US, SCOTT D. SCHROEDER, Foster City, US, WILLIAM J. WATKINS,
Foster City, US, LIANHONG XU, Foster City, US, ZHENG-YU YANG,
Foster City, US, TERRY KELLAR, Foster City, US, XIAONING SHENG,
Foster City, US, MICHAEL O’NEIL HANRAHAN CLARKE, Foster City,
US, CHIEN-HUNG CHOU, Foster City, US, MICHAEL GRAUPE, Foster
City, US, HAOLUN JIN, Foster City, US, RYAN MCFADDEN, Foster City,
US, MICHAEL R. MISH, Foster City, US, SAMUEL E. METOBO, Foster
City, US, BARTON W. PHILLIPS, Foster City, US, CHANDRASEKAR
VENKATARAMANI, Foster City, US, CHUONG U. KIM, Foster City, US”.
(T3) (11) 2607363 Postanowiono sprostować błędy na stronie zawierającej dane bibliograficzne: a) w pozycji (73) Uprawniony z
patentu jest: „KBP Biosciences Co., Ltd., Shandong, CN” powinno
być: „KBP Biosciences Co., Ltd., Jinan, CN” b) w pozycji (72) Twórca/y wynalazku jest: „ZHENHUA HUANG, Shandong, CN, JINYUAN
WANG, Shandong, CN, DEDONG ZHANG, Shandong, CN” powinno
być: „ZHENHUA HUANG, Jinan, CN, JINYUAN WANG, Jinan, CN, DEDONG ZHANG, Jinan, CN”.
(T3) (11) 2873665 Postanowiono sprostować błędy na stronie zawierającej dane bibliograficzne: w pozycji (72) Twórca(y) wynalazku jest: „HONGYAN GUO, Foster City, US, DARRYL KATO, Foster City,
US, THORSTENS A. KIRSCHBERG, Foster City, US, HONGTAE LIU, Fo-
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ster City, US, JOHN O. LINK, Foster City, US, MICHAEL L. MITCHELL,
Foster City, US, JAY P. PARRISH, Foster City, US, NEIL SQUIRES, Foster
City, US, JIANYU SUN, Foster City, US, JAMES TAYLOR, Foster City,
US, ELIZABETH M. BACON, Foster City, US, EDA CANALES, Foster
City, US, AESOP CHO, Foster City, US, JEROMY J. COTTELL, Foster
City, US, MANOJ C. DESAI, Foster City, US, RANDALL L. HALCOMB,
Foster City, US, EVAN S. KRYGOWSKI, Foster City, US, SCOTT E. LAZERWITH, Foster City, US, QI LIU, Foster City, US, RICHARD MACKMAN, Foster City, US, HYUNG-JUNG PYUN, Foster City, US, JOSEPH
H. SAUGIER, Foster City, US, JAMES D. TRENKLE, Foster City, US,
WINSTON C. TSE, Foster City, US, RANDALL W. VIVIAN, Foster City,
US, SCOTT D. SCHROEDER, Foster City, US, WILLIAM J. WATKINS,
Foster City, US, LIANHONG XU, Foster City, US, ZHENG-YU YANG,
Foster City, US, TERRY KELLAR, Foster City, US, XIAONING SHENG,
Foster City, US, MICHAEL O’NEIL HANRAHAN CLARKE, Foster City,
US, CHIEN-HUNG CHOU, Foster City, US, MICHAEL GRAUPE, Foster
City, US, HAOLUN JIN, Foster City, US, RYAN MCFADDEN, Foster
City, US, MICHAEL R. MISH, Foster City, US, SAMUEL E. METOBO,
Foster City, US, BARTON W. PHILLIPS, Foster City, US, CHANDRASEKAR VENKATARAMANI, Foster City, US, CHUONG U. KIM, Foster
City, US” powinno być: HONGYAN GUO, Foster City, US, DARRYL
KATO, Foster City, US, THORSTENS A. KIRSCHBERG, Foster City, US,
HONGTAE LIU, Foster City, US, JOHN O. LINK, Foster City, US, MICHAEL L. MITCHELL, Foster City, US, JAY P. PARRISH, Foster City, US,
NEIL SQUIRES, Foster City, US, JIANYU SUN, Foster City, US, JAMES
TAYLOR, Foster City, US, ELIZABETH M. BACON, Foster City, US, EDA
CANALES, Foster City, US, AESOP CHO, Foster City, US, JEROMY J.
COTTELL, Foster City, US, MANOJ C. DESAI, Foster City, US, RANDALL L. HALCOMB, Foster City, US, EVAN S. KRYGOWSKI, Foster City,
US, SCOTT E. LAZERWITH, Foster City, US, QI LIU, Foster City, US,
RICHARD MACKMAN, Foster City, US, HYUNG-JUNG PYUN, Foster
City, US, JOSEPH H. SAUGIER, Foster City, US, JAMES D. TRENKLE,
Foster City, US, WINSTON C. TSE, Foster City, US, RANDALL W. VIVIAN, Foster City, US, SCOTT D. SCHROEDER, Foster City, US, WILLIAM J. WATKINS, Foster City, US, LIANHONG XU, Foster City, US,
ZHENG-YU YANG, Foster City, US, TERRY KELLAR, Foster City, US,
XIAONING SHENG, Foster City, US, MICHAEL O’NEIL HANRAHAN
CLARKE, Foster City, US, CHIEN-HUNG CHOU, Foster City, US, MICHAEL GRAUPE, Foster City, US, HAOLUN JIN, Foster City, US, RYAN
MCFADDEN, Foster City, US, MICHAEL R. MISH, Foster City, US, SAMUEL E. METOBO, Foster City, US, BARTON W. PHILLIPS, Foster City,
US, CHANDRASEKAR VENKATARAMANI, Foster City, US, CHUONG
U. KIM, Foster City, US” powinno być: „HONGYAN GUO, Foster City,
US, DARRYL KATO, Foster City, US, THORSTEN A. KIRSCHBERG, Foster City, US, HONGTAO LIU, Foster City, US, JOHN O. LINK, Foster
City, US, MICHAEL L. MITCHELL, Foster City, US, JAY P. PARRISH, Foster City, US, NEIL SQUIRES, Foster City, US, JIANYU SUN, Foster City,
US, JAMES TAYLOR, Foster City, US, ELIZABETH M. BACON, Foster
City, US, EDA CANALES, Foster City, US, AESOP CHO, Foster City, US,
JEROMY J. COTTELL, Foster City, US, MANOJ C. DESAI, Foster City,
US, RANDALL L. HALCOMB, Foster City, US, EVAN S. KRYGOWSKI,
Foster City, US, SCOTT E. LAZERWITH, Foster City, US, QI LIU, Foster City, US, RICHARD MACKMAN, Foster City, US, HYUNG-JUNG
PYUN, Foster City, US, JOSEPH H. SAUGIER, Foster City, US, JAMES
D. TRENKLE, Foster City, US, WINSTON C. TSE, Foster City, US, RANDALL W. VIVIAN, Foster City, US, SCOTT D. SCHROEDER, Foster City,
US, WILLIAM J. WATKINS, Foster City, US, LIANHONG XU, Foster City,
US, ZHENG-YU YANG, Foster City, US, TERRY KELLAR, Foster City,
US, XIAONING SHENG, Foster City, US, MICHAEL O’NEIL HANRAHAN
CLARKE, Foster City, US, CHIEN-HUNG CHOU, Foster City, US, MICHAEL GRAUPE, Foster City, US, HAOLUN JIN, Foster City, US, RYAN
MCFADDEN, Foster City, US, MICHAEL R. MISH, Foster City, US, SAMUEL E. METOBO, Foster City, US, BARTON W. PHILLIPS, Foster City,
US, CHANDRASEKAR VENKATARAMANI, Foster City, US, CHUONG
U. KIM, Foster City, US”.

Nr 32/2021

(T3) (11) 3002281 Postanowiono sprostować błędy na stronie zawierającej dane bibliograficzne: w pozycji (72) Twórca/y wynalazku
jest: „HONGYAN GUO, Foster City, US, DARRYL KATO, Foster City,
US, THORSTENS A. KIRSCHBERG, Foster City, US, HONGTAE LIU, Foster City, US, JOHN O. LINK, Foster City, US, MICHAEL L. MITCHELL,
Foster City, US, JAY P. PARRISH, Foster City, US, NEIL SQUIRES, Foster
City, US, JIANYU SUN, Foster City, US, JAMES TAYLOR, Foster City,
US, ELIZABETH M. BACON, Foster City, US, EDA CANALES, Foster
City, US, AESOP CHO, Foster City, US, JEROMY J. COTTELL, Foster
City, US, MANOJ C. DESAI, Foster City, US, RANDALL L. HALCOMB,
Foster City, US, EVAN S. KRYGOWSKI, Foster City, US, SCOTT E. LAZERWITH, Foster City, US, QI LIU, Foster City, US, RICHARD MACKMAN, Foster City, US, HYUNG-JUNG PYUN, Foster City, US, JOSEPH
H. SAUGIER, Foster City, US, JAMES D. TRENKLE, Foster City, US,
WINSTON C. TSE, Foster City, US, RANDALL W. VIVIAN, Foster City,
US, SCOTT D. SCHROEDER, Foster City, US, WILLIAM J. WATKINS, Foster City, US, LIANHONG XU, Foster City, US, ZHENG-YU YANG, Foster City, US, TERRY KELLAR, Foster City, US, XIAONING SHENG, Foster City, US, MICHAEL O’NEIL HANRAHAN CLARKE, Foster City, US,
CHIEN-HUNG CHOU, Foster City, US, MICHAEL GRAUPE, Foster City,
US, HAOLUN JIN, Foster City, US, RYAN MCFADDEN, Foster City, US,
MICHAEL R. MISH, Foster City, US, SAMUEL E. METOBO, Foster City,
US, BARTON W. PHILLIPS, Foster City, US, CHANDRASEKAR VENKATARAMANI, Foster City, US, CHUONG U. KIM, Foster City, US” powinno być: „HONGYAN GUO, Foster City, US, DARRYL KATO, Foster City,
US, THORSTEN A. KIRSCHBERG, Foster City, US, HONGTAO LIU, Foster City, US, JOHN O. LINK, Foster City, US, MICHAEL L. MITCHELL,
Foster City, US, JAY P. PARRISH, Foster City, US, NEIL SQUIRES, Foster
City, US, JIANYU SUN, Foster City, US, JAMES TAYLOR, Foster City,
US, ELIZABETH M. BACON, Foster City, US, EDA CANALES, Foster
City, US, AESOP CHO, Foster City, US, JEROMY J. COTTELL, Foster
City, US, MANOJ C. DESAI, Foster City, US, RANDALL L. HALCOMB,
Foster City, US, EVAN S. KRYGOWSKI, Foster City, US, SCOTT E. LAZERWITH, Foster City, US, QI LIU, Foster City, US, RICHARD MACKMAN, Foster City, US, HYUNG-JUNG PYUN, Foster City, US, JOSEPH
H. SAUGIER, Foster City, US, JAMES D. TRENKLE, Foster City, US,
WINSTON C. TSE, Foster City, US, RANDALL W. VIVIAN, Foster City,
US, SCOTT D. SCHROEDER, Foster City, US, WILLIAM J. WATKINS,
Foster City, US, LIANHONG XU, Foster City, US, ZHENG-YU YANG,
Foster City, US, TERRY KELLAR, Foster City, US, XIAONING SHENG,
Foster City, US, MICHAEL O’NEIL HANRAHAN CLARKE, Foster City,
US, CHIEN-HUNG CHOU, Foster City, US, MICHAEL GRAUPE, Foster
City, US, HAOLUN JIN, Foster City, US, RYAN MCFADDEN, Foster City,
US, MICHAEL R. MISH, Foster City, US, SAMUEL E. METOBO, Foster
City, US, BARTON W. PHILLIPS, Foster City, US, CHANDRASEKAR
VENKATARAMANI, Foster City, US, CHUONG U. KIM, Foster City, US”.
(T3) (11) 3540751 Postanowiono opublikować ponownie tłumaczenie.
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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 72 226 do nr 72 241)

(Y1) (11) 72227
(41) 2020 12 14
(51) A01K 13/00 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
(21) 128329
(22) 2019 06 10
(72) LASKOWSKI SŁAWOMIR, Lubotyń Włóki (PL)
(73) ROLSTAL PAWŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka (PL)
(54) Czochradło dla zwierząt, zwłaszcza dla bydła

(73) SOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Solec Kujawski (PL)
(54) Mostek do autoklawu
(Y1) (11) 72233
(41) 2021 08 23
(51) B60N 2/58 (2006.01)
B60R 22/12 (2006.01)
B62B 17/00 (2006.01)
(21) 128972
(22) 2020 02 21
(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(73) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(54) Siedzisko

(Y1) (11) 72228
(41) 2020 12 14
(51) A47G 7/06 (2006.01)
A47G 7/07 (2006.01)
A47G 7/00 (2006.01)
(21) 128343
(22) 2019 06 13
(72) SZMYTKOWSKI KONRAD, Sosnowiec (PL)
(73) SZMYTKOWSKI KONRAD, Sosnowiec (PL)
(54) Wkład do wazonu

(Y1) (11) 72234
(41) 2020 11 02
(51) B65D 81/02 (2006.01)
B65D 81/24 (2006.01)
B65D 85/30 (2006.01)
B65D 85/50 (2006.01)
(21) 128223
(22) 2019 04 24
(72) KUNSTMAN PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) FUNDACJA POLSKICH INICJATYW TECHNOLOGICZNYCH,
Kraków (PL)
(54) Opakowanie na pasek z próbką naskórkowego materiału genetycznego

(Y1) (11) 72231
(41) 2021 04 19
(51) A61L 2/26 (2006.01)
B65G 35/00 (2006.01)
(21) 128644
(22) 2019 10 16
(72) MAŁECKI MAREK, Solec Kujawski (PL); PROTASEWICZ
MIROSŁAW, Solec Kujawski (PL); KŁONOWSKI MIROSŁAW, Toruń (PL)

(Y1) (11) 72235
(41) 2021 03 22
(51) B65D 88/12 (2006.01)
B60K 15/03 (2006.01)
B65D 90/00 (2006.01)
(21) 128568
(22) 2019 09 13
(72) MAJEWSKI MIROSŁAW, Radzymin (PL)
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(73) JFC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpin (PL)
(54) Zbiornik dwupłaszczowy o przekroju walca do magazynowania
oleju napędowego

(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-KRAKOWSKI INSTYTUT
TECHNOLOGICZNY, Kraków (PL)
(54) Reaktor do wykonania odlewów z wysokojakościowego żeliwa
sferoidalnego lub wermikularnego

(Y1) (11) 72236
(41) 2020 05 18
(51) B65F 1/00 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
(21) 127776
(22) 2018 11 06
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(54) Wzór użytkowy sześciokoszowego stanowiska do selektywnej
segregacji odpadów z koszami o kształcie prostopadłościanów,
których podstawa ma kształt figury płaskiej wpisanej w okrąg

(Y1) (11) 72232
(41) 2021 03 08
(51) E01F 9/60 (2016.01)
G09F 11/02 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)
A47F 5/02 (2006.01)
(21) 128961
(22) 2020 02 17
(72) SKOWRON ŁUKASZ, Lublin (PL); GĄSIOR MARCIN, Motycz (PL);
RZEMIENIAK MAGDALENA, Lublin (PL); WYRWISZ JOANNA,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Tablica reklamowa

(Y1) (11) 72238
(41) 2020 08 24
(51) B65F 1/00 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
B65D 1/38 (2006.01)
(21) 128039
(22) 2019 02 18
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(54) Sześciokoszowe stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(Y1) (11) 72239
(41) 2020 11 16
(51) B65F 1/06 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
(21) 128256
(22) 2019 05 07
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(54) Czterokoszowe liniowe stanowisko do selektywnej segregacji
odpadów
(Y1) (11) 72241
(41) 2020 11 16
(51) B65F 1/06 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
(21) 128257
(22) 2019 05 07
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(54) Pięciokoszowe liniowe stanowisko do selektywnej segregacji
odpadów
(Y1) (11) 72226
(41) 2020 11 16
(51) B65F 1/06 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
(21) 128258
(22) 2019 05 07
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(54) Sześciokoszowe liniowe stanowisko do selektywnej segregacji
odpadów
(Y1) (11) 72237
(41) 2020 08 24
(51) B65F 1/12 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
B65D 1/38 (2006.01)
(21) 128038
(22) 2019 02 18
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(54) Mechanizm do regulacji zakresu wychylenia
(Y1)
(51)
(21)
(72)

(11) 72240
(41) 2020 10 19
C21C 1/10 (2006.01)
128194
(22) 2019 04 10
STEFAŃSKI ZBIGNIEW, Kraków (PL)

(Y1) (11) 72230
(41) 2021 05 17
(51) H01H 15/06 (2006.01)
(21) 128707
(22) 2019 11 11
(72) JENDRYSIK WOJCIECH, Katowice (PL)
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(54) Łącznik elektryczny suwakowy
(Y1) (11) 72229
(41) 2021 03 08
(51) H02K 11/21 (2016.01)
H02K 11/25 (2016.01)
H02K 7/18 (2006.01)
(21) 128505
(22) 2019 08 23
(72) WODZIŃSKI MICHAŁ, Parczew (PL); KORYBSKI MARCIN,
Świdnik (PL); HAJDUK PAWEŁ, Lublin (PL); DUDZIŃSKI DARIUSZ,
Lublin (PL)
(73) SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Barak (PL)
(54) Urządzenie pomiarowe

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01K 13/00 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
A47F 5/02 (2006.01)
A47G 7/06 (2006.01)
A47G 7/07 (2006.01)
A47G 7/00 (2006.01)
A61L 2/26 (2006.01)
B60K 15/03 (2006.01)
B60N 2/58 (2006.01)
B60R 22/12 (2006.01)
B62B 17/00 (2006.01)
B65D 81/02 (2006.01)
B65D 81/24 (2006.01)
B65D 85/30 (2006.01)
B65D 85/50 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65D 90/00 (2006.01)
B65D 1/38 (2006.01)
B65D 1/38 (2006.01)

72227
72227*
72232*
72228
72228*
72228*
72231
72235*
72233
72233*
72233*
72234
72234*
72234*
72234*
72235
72235*
72238*
72237*

B65F 1/00 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
B65F 1/06 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
B65F 1/06 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
B65F 1/06 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
B65F 1/12 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
B65G 35/00 (2006.01)
C21C 1/10 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
G09F 11/02 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)

72236
72236*
72238
72238*
72238*
72239
72239*
72241
72241*
72226
72226*
72237
72237*
72237*
72231*
72240
72232
72232*
72232*

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

2

H01H 15/06 (2006.01)
H02K 11/21 (2016.01)

72230
72229

1

H02K 11/25 (2016.01)
H02K 7/18 (2006.01)
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INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

2

72229*
72229*
Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

72226
72227
72228
72229
72230
72231
72232
72233

B65F 1/06 (2006.01)
A01K 13/00 (2006.01)
A47G 7/06 (2006.01)
H02K 11/21 (2016.01)
H01H 15/06 (2006.01)
A61L 2/26 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
B60N 2/58 (2006.01)

72234
72235
72236
72237
72238
72239
72240
72241

B65D 81/02 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
B65F 1/12 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
B65F 1/06 (2006.01)
C21C 1/10 (2006.01)
B65F 1/06 (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
(od nr 27 444 do nr 27 462)

(51) 11-01
(11) 27446
(22) 2021 07 27
(73) R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las (PL)
(72) YEH FRANKY Y.C.
(54) Element biżuterii
(55)

(21) 29974

(51) 11-01
(11) 27447
(22) 2021 07 27
(73) R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las (PL)
(72) YEH FRANKY Y.C.
(54) Element biżuterii
(55)

(21) 29972

(51) 11-01
(11) 27448
(22) 2021 07 27
(73) R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las (PL)
(72) YEH FRANKY Y.C.
(54) Element biżuterii
(55)

(21) 29971

(51) 08-08
(11) 27444
(22) 2021 07 02
(21) 29921
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(72) BIAŁY HENRYK
(54) Układ kotwiący
(55)

(51) 11-01
(11) 27445
(22) 2021 07 27
(73) R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las (PL)
(72) YEH FRANKY Y.C.
(54) Element biżuterii
(55)

(21) 29973
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21-01
(11) 27449
(22) 2021 07 30
(21) 29989
STRZELEC PRZEMYSŁAW REKO SYSTEM NEW, Międzyrzecz (PL)
Styp-Rekowski Franciszek
Klocki

(51) 23-03
(11) 27450
(22) 2021 07 28
(21) 29978
(73) KAMENCZAK JANUSZ ZAKŁAD ŚLUSARSKO-KOTLARSKI
KAMEN, Pustków (PL)
(72) KAMENCZAK KAMIL
(54) Kocioł grzewczy
(55)
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(54) Zbiornik buforowy
(55)

(51) 12-16
(11) 27453
(22) 2021 07 07
(21) 29928
(73) CARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) KARWAŃSKI GRZEGORZ
(54) Kabina wypoczynkowa kierowcy
(55)

(51) 23-01
(11) 27451
(22) 2021 07 28
(21) 29979
(73) KAMENCZAK JANUSZ ZAKŁAD ŚLUSARSKO-KOTLARSKI
KAMEN, Pustków (PL)
(72) KAMENCZAK KAMIL
(54) Moduł hydrauliczno-pompowy
(55)

(51) 23-01
(11) 27452
(22) 2021 07 29
(21) 29981
(73) KAMENCZAK JANUSZ ZAKŁAD ŚLUSARSKO-KOTLARSKI
KAMEN, Pustków (PL)
(72) KAMENCZAK KAMIL

(51) 32-00
(11) 27454
(22) 2021 07 30
(73) CLUB JU FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(72) BAYHAN IRFAN
(54) Symbol graficzny, Logo
(55)

(21) 29992

(51) 08-08
(11) 27455
(22) 2021 05 18
(73) DRZEWICZ STANISŁAW, Masłów I (PL)
(72) DRZEWICZ STANISŁAW

(21) 29750
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(51) 19-08
(11) 27459
(22) 2021 07 19
(21) 29946
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Zestaw etykiet
(55)

(54) Prowadnica przewodu
(55)

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

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

26-06
(11) 27456
(22) 2021 02 05
VOLVO CAR CORPORATION, Göteborg (SE)
HAYDEN BJÖRN
Lampa przednia do pojazdów

26-06
(11) 27457
(22) 2021 02 05
VOLVO CAR CORPORATION, Göteborg (SE)
HAYDEN BJÖRN
Zestaw świateł tylnych do pojazdów
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(21) 29362

(21) 29363

(51) 19-08
(11) 27460
(22) 2021 07 19
(21) 29947
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Etykieta
(55)

(51) 19-08
(11) 27458
(22) 2021 06 24
(21) 29872
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Etykieta
(55)
(51) 19-08
(11) 27461
(22) 2021 07 19
(21) 29948
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Zestaw etykiet
(55)

(51) 32-00
(11) 27462
(22) 2021 08 04
(73) WRÓBEL MARTA FOLKSTAR, Łowicz (PL)
(72) RUTOWSKI JACEK

(21) 30004

Nr 32/2021
(54) Dekoracyjny motyw kwiatowy
(55)
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UNIEWAŻNIENIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa z rejestracji oraz zakres unieważnienia.
(11) 06299 Prawo unieważniono w całości.
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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 344 336 do nr 344 635)

(111) 344336
(220) 2021 02 19
(210) 524964
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) CMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medcam SIMULATIONS SYSTEMS
(540)

(591) zielony
(531) 09.07.01, 09.07.22, 26.04.01, 26.04.06, 26.03.23, 29.01.03,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę
informacji, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji
strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, Oprogramowanie dla nauczycieli, Oprogramowanie
dla nauki, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie

dla studentów, Oprogramowanie do edycji wideo, Oprogramowanie
do edytowania treści audio, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafik, treści audio, wideo i tekstu, Oprogramowanie do serwera aplikacji, Oprogramowanie do serwera plików, Oprogramowanie do serwera mediów, Oprogramowanie do serwerów baz danych,
Oprogramowanie do serwera pośredniczącego, Oprogramowanie
do serwera pocztowego, Oprogramowanie do synchronizacji plików,
Oprogramowanie do tabletów, Oprogramowanie do udostępniania
plików, Oprogramowanie do wprowadzania danych dotyczących
ćwiczeń, Oprogramowanie do wyświetlania wideo, Oprogramowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie do zarządzania obrazem, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz
danych, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie
interfejsów, Oprogramowanie komputerowe do komunikacji między komputerami w ramach sieci lokalnej, Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, Oprogramowanie komputerowe
[programy], Oprogramowanie komputerowe do komunikacji z użytkownikami komputerów przenośnych, Oprogramowanie komputerowe do kontroli obsługi urządzeń audio i wideo, Oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania komunikacji, Oprogramowanie
komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji
(API), Oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną medyczną, Oprogramowanie komputerowe do nagrywania dźwięku,
Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie symulacyjne
do aplikacji, Oprogramowanie symulacyjne [szkolenie], Oprogramowanie symulacyjne, Oprogramowanie szkoleniowe, Sterowniki
oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację
między sobą, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje
na tablety, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do sy-
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mulacji, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do edukacji, Programy komputerowe do celów edukacji, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Symulatory medyczne [pomoce
dydaktyczne], Symulatory urządzeń, Edukacyjne aplikacje mobilne,
Mobilne aplikacje.

(111) 344337
(220) 2021 02 19
(151) 2021 07 22
(441) 2021 03 29
(732) LEWAK FILIP, Kalinówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARCIA ŁAPA
(540)

(210) 524968

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, 39 Dostarczanie żywności przez
restauracje, 40 Produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów, Przetwarzanie żywności i napojów,
Uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody, 43 Hotele dla zwierząt,
Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego,
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny
stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia
i napojów, Pensjonaty dla zwierząt, Pomieszczenia dla zwierząt,
Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater,
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie
na pobyt czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni
biurowej, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Pomieszczenia dla zwierząt,
Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem.
(111) 344338
(220) 2021 03 05
(210) 525618
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) GIGANTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GIGANTO
(510), (511) 6 Folia-aluminiowa, Architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, Architektoniczne produkty metalowe do użytku w budownictwie, Arkusze
blachy stalowej powlekanej winylem, Artykuły metalowe do użytku
w budownictwie, Banery reklamowe metalowe [konstrukcje], Baraki
metalowe, Bele stalowe, Belki metalowe, Belki z metalu, Blacha, Materiały blacharskie dla budownictwa, Blachy stalowe pokryte winylem, Boksy [konstrukcje] z metalu dla zwierząt, Budowlane elementy
konstrukcyjne z metalu, Budowlane materiały metalowe, Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek, Pokrycia dachów
metalowe, Daszki z metalu z umocowanymi lub ruchomymi listwami,
Dekoracyjne profile metalowe, Domy przenośne z metalu, Drabiny
i rusztowania, z metalu, Drogowskazy metalowe, Drut, Filary metalowe, Folia aluminiowa, Gotowe elementy budowlane [metalowe],
Haki metalowe, Kątowniki metalowe, Klamry metalowe, Konstrukcje
budowlane z metalu, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe
(szkielety ramowe do budowli), Konstrukcje metalowe (szkielety
ramowe-) [budownictwo], Konstrukcje przenośne metalowe, Konstrukcje stalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Kontenery
transportowe z metalu, Kotwy metalowe, Kratownice metalowe, Liny
metalowe, Liny stalowe, Maszty [słupy] metalowe, Materiały konstrukcyjne metalowe, Metalowa okładzina ścienna [budownictwo],
Metalowe konstrukcje, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
Metalowe konstrukcje podporowe do banerów, Metalowe kontenery do transportu, Metalowe maszty flagowe, Metalowe, modułowe,
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przenośne elementy budowlane, Metalowe platformy robocze [rusztowania], Metalowe platformy robocze [wieże rusztowań], Metalowe
prefabrykaty konstrukcyjne, Metalowe rampy do użytku z rusztowaniem, Metalowe rusztowania do budynków, Metalowe, strukturalne,
budowlane szkielety konstrukcji, Metalowe szkielety budowlane,
Metalowe szkielety konstrukcji, Metalowe tablice identyfikacyjne,
Metalowe tablice reklamowe [niepodświetlane], Metalowe wsporniki na rury, Metalowe zaciski do rur, Metalowe zbiorniki [kontenery],
Modułowe konstrukcje metalowe, Modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], Modułowe, prefabrykowane, stalowe
szkielety konstrukcji, Ochronne rusztowanie metalowe, Panele metalowe, Prefabrykowane aluminiowe ramy rusztowań, Przenośne
konstrukcje metalowe, Rampy będące konstrukcjami metalowymi,
Rusztowania budowlane z metalu, Rusztowania metalowe do celów
budowlanych, Rusztowania wieżowe z metalu, Siatki druciane i cienkie siatki druciane, Słupki metalowe, Słupy metalowe do wieszania
afiszy, Słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Tablice reklamowe [metalowe banery], Wieże [konstrukcje metalowe], 16 Almanachy [roczniki], Biuletyny informacyjne,
Broszury, Czasopisma branżowe, Dodatki do gazet w postaci czasopism, Gazety, Kalendarze, Karty indeksowe [artykuły papiernicze],
Identyfikatory [artykuły biurowe], Katalogi sprzedaży wysyłkowej,
Katalogi, Materiały drukowane, Książki, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Obrazy i zdjęcia, Periodyki [czasopisma], Publikacje
drukowane, Rysunki, Ulotki, Małe tablice, 19 Budowlane (konstrukcje nie z metalu), Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, Kolumny reklamowe (konstrukcje nie z metalu), Konstrukcje
podporowe do banerów nie z metalu, Prefabrykowane konstrukcje
niemetalowe, 20 Tablice ogłoszeniowe, Tablice informacyjne, Tablice reklamowe, Balony reklamowe, Tablice reklamowe [meble],
Szyldy reklamowe z drewna, 35 Agencje reklamowe, Aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Badania biznesowe,
Bezpośrednia reklama pocztowa, Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Marketing ukierunkowany, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub
marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”,
Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Usługi marketingowe, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Zapewnianie Platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, Rozpowszechnianie reklam poprzez
Internet, Organizowanie subskrypcji usług internetowych, Reklama
biznesowa stron internetowych.

(111) 344339
(220) 2021 02 20
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) MALINOWSKI JANUSZ MATULI, Rzozów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Matuli
(540)

(210) 524971

(591) zielony, czarny
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 Sztućce, Sztućce dla dzieci, Sztućce do użytku przez niemowlęta, Widelce (sztućce), Łyżki stołowe ze stali nierdzewnej, Łyżki,
widelce i noże stołowe dla dzieci, Noże, widelce, łyżki, Sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], Sztućce z metali szlachetnych, Widelce,
Widelce i łyżki, 25 Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, Nakrycia głowy dla dzieci, Odzież dla małych dzieci, Pajacyki dla dzieci
[odzież], Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, Wyprawki dziecięce [odzież], Odzież wierzchnia dla dzieci, Chustki na głowę, Czapeczki

28

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

z węzełkiem, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki z daszkiem, Czapki
z pomponem, Czepki damskie, dziecinne, Opaski na głowę, Okrycia
głowy z daszkiem, Opaski na głowę [odzież], Apaszki, Kombinezony, Kombinezony zimowe, Kombinezony przeciwdeszczowe, Kurtki,
Kurtki wierzchnie, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Odzież niemowlęca, Rękawiczki, Skarpetki, Śliniaki dla niemowląt [niepapierowe], Śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Śpioszki, pajacyki [odzież], Śpioszki,
pajacyki, Ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], Wyprawki
dla niemowląt, Wyprawki dla noworodków, 28 Zabawki dla dzieci, Gry planszowe i urządzenia do hazardu, Artykuły do zabawy dla
dzieci, Cymbałki będące zabawkami muzycznymi, Cymbałki do zabawy, Domki dla lalek, Gry, Grzechotki, Klocki do budowy [zabawki],
Klocki do łączenia [zabawki], Klocki do zabawy, Klocki do zabawy
[konstrukcyjne], Klocki do zabawy, które można wzajemnie łączyć,
Kolejki zabawki, Lalki, Łamigłówki, Leżaczki bujane (zabawki), Maskotki, Piłki do gry, Piłki do zabawy, Piłki grzechotki będące zabawkami, Piłki gumowe, Piszczące zabawki do ściskania, Pluszowe zabawki,
Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, Pojazdy [zabawki], Pojazdy zabawkowe do jeżdżenia, Pojazdy zabawkowe do jeżdżenia dla dzieci, Pozytywki zabawkowe, Projektory zabawkowe,
Przytulanki w postaci zwierząt, Puzzle, Puzzle [zabawki], Układanki
[puzzle], Układanki w formie kostek, Wiaderka i łopatki do zabawy,
Wiaderka [zabawki], Wielofunkcyjne stoliki dla dzieci [zabawkowe],
Wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, Wielofunkcyjne zabawki dla
dzieci, Wózki dla lalek, Wózki do zabawy, Zabawki, Zabawki bujane,
Zabawki dla niemowląt, Zabawki do ciągnięcia, Zabawki do jeżdżenia, Zabawki do pchania, Zabawki do piasku, Zabawki do rysowania, Zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, Zabawki do użytku
na zewnątrz, Zabawki do użytku w wózkach dziecięcych, Zabawki
do wanny, Zabawki do wody, Zabawki do zawieszania w łóżeczkach
dziecięcych, Zabawki drewniane, Zabawki edukacyjne, Zabawki muzyczne, Zabawki na kółkach, Zabawki pluszowe, Zabawki rozwojowe
dla niemowląt, Zabawki w postaci puzzli, Zabawki wykonane z drewna, Zabawki z tkanin, Zabawkowe kasy sklepowe, Zabawkowe serwisy do herbaty, Zestawy kolejek do zabawy, Zjeżdżalnie [przedmioty
do zabawy].

(111) 344340
(220) 2021 02 21
(210) 524974
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) ACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suchy Las (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acoGO!
(540)

(591) różowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 9 Domofony i wideodomofony oraz części do ich, Interkomy, Interkomy z wideo, Monitory wideo, Monitory wyświetlające,
Słuchawki do domofonów, Czujniki, Rejestratory danych, Systemy
zarządzania budynkami [BMS], Systemy automatyki domowej, Urządzenia do automatyzacji domu, Aparatura wzywająca, Nadajniki międzypunktowe, Odbiorniki dwóch stacji połączonych między sobą,
Systemy dwukierunkowej łączności bezprzewodowej, Sterowniki
sieci lokalnej [LAN] wideo, Urządzenia wideokomunikacyjne, Urządzenia do transmisji dźwięku, danych lub obrazów, Inteligentne bramy do komunikacji, Interaktywne urządzenia do transferu danych,
Modemy, Serwery sieciowe, Serwery w chmurze, Routery sieciowe,
Przełączniki danych, Odbiorniki przesyłanych danych, Modemy komunikacyjne, Urządzenia do transmisji danych, Urządzenia do przesyłania danych, Urządzenia sterujące sieciowe, Urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami
inteligentnymi, Części i akcesoria do urządzeń audio, Przełączniki
do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych,
Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do przetwarzania obrazów, Aparatura do odtwarzania obrazu wideo, Cyfrowe
nagrywarki wideo, Elektroluminescencyjne panele wyświetlające,
Interaktywna aparatura wideo, Elektryczne i elektroniczne instalacje
do wideomonitoringu, Elektroniczne monitory ekranowe, Urządze-
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nia i nośniki do przechowywania danych, Interfejsy komunikacyjne,
Interfejsy komputerowe, Moduły sprzętu komputerowego do użytku
w urządzeniach elektronicznych korzystających z internetu przedmiotów, Elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego
sterowania, Odbiorniki sygnalizacji alarmowej, Zamki szyfrowe,
Czujniki do ochrony prywatności, Elektroniczne systemy zabezpieczające do sieci domowej, Monitorujące urządzenia bezpieczeństwa
[elektryczne], Urządzenia elektroniczne do monitoringu, Urządzenia
zabezpieczające do przetwarzania sygnałów dźwiękowych, Czujki do alarmów, Systemy alarmowe, Panele sterowania do alarmów
bezpieczeństwa, Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, Aplikacje komputerowe do pobrania, Programy komputerowe, Programy
na smartfony, 35 Dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej urządzeń
do komunikacji na odległość, a także, sprzętu informatycznego,
oprogramowania, systemów automatyki budynkowej i systemów
zabezpieczających, Dystrybucja materiałów reklamowych, Administrowanie sprzedażą, Usługi w zakresie zamówień online, Marketing
internetowy, 37 Usługi instalacji i naprawy urządzeń do komunikacji
na odległość, a także systemów automatyki budynkowej i systemów
zabezpieczających, Instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Usługi
doradcze dotyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, Usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki
budynkowej, Konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, 38
Transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, Transmisja
danych i nadawanie danych, Transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu, Usługi transmisji audiowizualnej, Telekomunikacja, zwłaszcza przekazywanie wiadomości i obrazów wspomagane
komputerowo, usługi przywoławcze za pomocą telefonu lub innych
urządzeń komunikacji elektronicznej, Usługi łączności audiowizualnej, Udostępnianie elektronicznych połączeń wideo, Dostarczanie
elektronicznych łączy komunikacyjnych, Usługi łączności skomputeryzowanej, Usługi komunikacji bezprzewodowej, Usługi łączności
cyfrowej, Usługi łączności elektronicznej, Zapewnianie komunikacji
między komputerami, Usługi łączności on-line, Usługi wideokomunikacyjne, 42 Rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania,
w szczególności aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, tworzenie programów do przetwarzania danych, instalacja i konserwacja programów komputerowych,
konwersja danych lub dokumentów z mediów fizycznych na media
elektroniczne, udostępnianie i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Tymczasowe elektroniczne przechowywanie informacji i danych, Przechowywanie danych on-line.

(111) 344341
(220) 2021 02 22
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) SAŁEK PIOTR SILENCIUM, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YVES
(540)

(210) 524979

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.13.25
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Artykuły z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje zawarte w tej
klasie, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię i pudełka
na zegarki, Biżuteria, Wyroby jubilerskie, Zegarki, Zegarki eleganckie,
Zegarki elektroniczne, Zegarki kwarcowe, Zegarki na rękę, Zegarki na rękę z urządzeniami GPS, Zegarki z insygniami, Zegarki z metali
szlachetnych, Zegary mechaniczne, Zegary kwarcowe, Wyroby biżuteryjne, 35 Sprzedaż na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sieci
Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych: kamieni szlachetnych,
pereł, metali szlachetnych i ich imitacji, kółek na klucze i breloczki
oraz zawieszek do nich, artykułów z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacji, przyrządów do mierzenia czasu, pudełek
na biżuterię i pudełek na zegarki, biżuterii, wyrobów biżuteryjnych,
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wyrobów jubilerskich, zegarków, budzików, okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, futerałów na okulary,
modnych okularów, modnych okularów przeciwsłonecznych, ochronnych okularów do uprawiania sportu, okularów, okularów 3D, okularów antyrefleksyjnych, okularów do czytania, okularów do uprawiania
sportu, okularów inteligentnych, okularów korekcyjnych, okularów
słonecznych i soczewek kontaktowych, zestawów soczewek [wzierniki,
okulary], parasolów i parasolek, skór i imitacji skóry, skór zwierzęcych
i skór surowych oraz wyrobów z tych materiałów, waliz, toreb podróżnych, toreb, portfeli i innych artykułów służących do przenoszenia, etykiet skórzanych, etui na karty wykonane z imitacji skóry, wykończenia
ze skóry do mebli, opasek skórzanych, pasków z imitacji skóry, pasków
skórzanych, dekoracji i wykończeń ze skóry do mebli, aktówek [wyroby
skórzane], artykułów podróżnych [walizki, torby], etui z imitacji skóry,
kosmetyczek, kuferków kosmetycznych, małych portmonetek, toreb
podróżnych, portfeli, portfeli skórzanych, portfeli wraz z etui na karty,
portmonetek, portmonetek skórzanych, nakryć głowy, obuwia, odzieży, bielizny osobistej i nocnej, pasków, pasków materiałowych [odzież],
pasków skórzanych [odzież], części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
Analizy rynkowe, Badania rynku, Badania opinii publicznej, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Edytorskie usługi w zakresie reklamy, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom.

(111) 344342
(220) 2021 02 22
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) OCM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSADY LEŚNE
(540)

(210) 524986

(591) zielony, pomarańczowy
(531) 07.01.09, 05.01.02, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
Analiza marketingowa nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, Usługi agencji importowych,
Agencja public relations, Usługi agencji reklamowych, Usługi agencji
zakupu, Księgowość, Badania rynku i badania marketingowe, Badania rynku i analizy biznesowe, Badania rynku do celów reklamowych,
Usługi doradcze w zakresie administrowania przedsiębiorstwem,
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania,
Administrowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie mieszkaniami, 36 Usługi w zakresie
nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
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Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące
transakcji w zakresie nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, Dzierżawa budynków, Dzierżawa domów, Dzierżawa biur, Dzierżawa pomieszczeń sklepowych, Wynajem nieruchomości i majątku, Organizowanie kredytów, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Powiernictwo nieruchomości,
Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Pobieranie czynszu, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Finansowanie konsorcjalne
nieruchomości, Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy,
Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Agencje nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Organizowanie wynajmu
mieszkań, Timesharing nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Wynajem sal wystawowych, Zapewnienie finansowania
rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie budynkami, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Nadzór budowlany, Remont nieruchomości, Remontowanie budynków, Nadzór
nad remontami budynków, Konserwacja i naprawa budynków, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa
budynków wielorodzinnych, Budowa części budynków, Budowa
fundamentów budynków, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą
i konserwacją budynków, Budowa galerii, Budowa hal sportowych,
Budowa instalacji wodociągowych, Budowa obiektów do celów rekreacyjnych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Zarządzanie projektem budowy, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Budownictwo mieszkaniowe, Konstruowanie budynków mieszkalnych
i handlowych, Usługi tynkowania, 39 Parkowanie i przechowywanie
pojazdów, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów,
Wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, Usługi parkingowe,
Prowadzenie parkingów, Udostępnianie miejsc parkingowych, Udostępnianie obiektów parkingowych, Usługi garaży parkingowych,
Wynajem garażowych miejsc parkingowych, 42 Usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, Opracowywanie projektów
budowlanych, Opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, Planowanie budowy nieruchomości, Usługi
w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, Usługi projektowe
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowania architektonicznego, Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie
architektury, Opracowywanie badań technicznych, Pomiary geodezyjne, Pomiary inżynieryjne, Pomiary gruntów i dróg, Pomiary
lub badania geologiczne, Usługi projektowania wnętrz budynków,
Usługi w zakresie projektowania budynków, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, Usługi hotelowe, Udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, Kafeterie [bufety], Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne,
Usługi restauracji hotelowych, Wynajmowanie sal konferencyjnych,
Wynajmowanie sal na zebrania, Usługi w zakresie wynajmu pokojów,
Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, Usługi
agencji wynajmu mieszkań [time share], Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie kwater, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia.

(111) 344343
(220) 2021 02 22
(210) 524993
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) PROFIMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProfiMedical
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli,
urządzenia do obrazowania medycznego, ultradźwiękowa aparatura medyczna, ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do celów
leczniczych, ultradźwiękowe medyczne urządzenia diagnostyczne,
aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura analityczna do celów medycznych, aparatura elektroniczna do użytku
medycznego, aparatura skanująca do celów medycznych, aparaty
do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, diagnostyczne urządzenia
pomiarowe do użytku medycznego, narzędzia do diagnostyki medycznej, elektroniczna aparatura monitorująca do użytku medycznego, elektroniczne przyrządy medyczne, przyrządy diagnostyczne
krążeniowo-oddechowe, przyrządy do analizy medycznej, przyrządy
do monitorowania pacjentów, sercowo-naczyniowe urządzenia monitorujące, urządzenia elektromedyczne, urządzenia endoskopowe,
przyrządy ginekologiczne, przyrządy kardiograficzne, urządzenia
elektrokardiograficzne, rejestratory elektrokardiograficzne, urządzenia do obrazowania echokardiograficznego, urządzenia monitorujące pracę serca, przyrządy medyczne do rejestracji czynności
serca, urządzenia monitorujące oddech [medyczne], elektroniczne
przyrządy rejestrujące ciśnienie tętnicze krwi [do użytku medycznego], elektroniczne rejestratory temperatury do użytku medycznego, elektroniczne rejestratory tętna [do użytku medycznego],
instrumenty światłowodowe do celów medycznych, urządzenia
do tomografii rezonansu magnetycznego [mrt], urządzenia rentgenowskie do celów medycznych, urządzenia medyczne do wyświetlania danych tomograficznych, medyczne urządzenia rentgenowskie,
urządzenia do analizy krwi, urządzenia do badania zaburzeń słuchu,
urządzenia do badania wzroku, sondy badawcze do zastosowań medyczno-diagnostycznych, skanery do użytku medycznego, kamery
endoskopowe do celów medycznych, 37 Instalacja, konserwacja
i naprawa urządzeń i przyrządów medycznych, Sterylizacja narzędzi
medycznych, Dezynfekcja instrumentów chirurgicznych, Udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i aparatury medycznej.

(111) 344344
(220) 2021 02 22
(210) 525004
(151) 2021 07 22
(441) 2021 03 29
(732) BIEDROŃ DAWID FHU VELEZ, Rabka-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Wkładki
do obuwia, Wkładki do obuwia [do butów i botków], Wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych, Wkładki [obuwie], Wkładki pod
piętę, Bandany, Bandany na szyję, Chustki na głowę, Chusty na głowę, Chusty [odzież], Chusty, szale na głowę, Czapki bez daszków,
Czapki dziane, Czapki futrzane, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki
jako nakrycia głowy, Czapki kucharskie, Czapki [nakrycia głowy],
Czapki sportowe, Czapki wełniane, Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem, Czapki ze sztucznego futra, Czepki damskie, dziecinne,
Czepki damskie [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod
prysznic, Kapelusze, Kapelusze futrzane, Kaszkiety, Kominiarki, Kominiarki narciarskie, Maski na oczy do spania, Maski ochronne [modna
odzież], Maski ochronne [odzież], Nakrycia głowy dla dzieci, Opaski
na głowę, Opaski na głowę [odzież], Opaski na głowę pochłaniające
pot, Opaski przeciwpotne do tenisa, Opaski przeciwpotne na głowę,
Papierowe czapki noszone przez kucharzy, Papierowe czapki noszone przez pielęgniarki, Papierowe czapki używane jako części odzieży,
Skórzane nakrycia głowy, Przybrania głowy [woalki], Szale-tuby, Termoaktywne nakrycia głowy, Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty
do trekkingu, Buty do wody, Buty do wspinaczki, Buty do wspinaczki
[buty do wspinaczki górskiej], Buty do wspinaczki górskiej, Buty dziecięce, Buty na płaskim obcasie, Buty na platformie, Buty na rzepy,
Buty na wysokim obcasie, Buty nieprzemakalne, Buty robocze, Buty
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skórzane, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty turystyczne
[do chodzenia na wycieczki], Buty wędkarskie, Buty wodoodporne,
Buty wodoodporne do wędkarstwa, Buty wsuwane, Buty z ukrytym
obcasem, Buty za kostkę, Buty zimowe, Gumowce, Gumowe buty
wędkarskie, Kalosze [obuwie], Kalosze [wkładane na obuwie], Kapcie
skórzane, Kolce [buty] do biegania, Korki do butów piłkarskich, Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użytku, Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla
rybaków, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie do łowienia ryb, Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie do wspinaczki, Obuwie gimnastyczne, Obuwie gumowe, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie
na polowania, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie rekreacyjne,
Obuwie robocze, Obuwie sportowe, Obuwie wojskowe, Obuwie
wspinaczkowe, Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego],
Ochraniacze przeciwśnieżne, Odzież gimnastyczna, Odzież treningowa, Sandały, Sandały damskie, Sandały męskie, Śniegowce, Tenisówki, Tenisówki [obuwie], Wysokie chodaki do chodzenia po deszczu
(ashida), Artykuły odzieżowe dla wędkarzy, Artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, Bezrękawniki, Bielizna wyszczuplająca [wyroby
gorseciarskie], Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy
z kapturem, Bojówki, Bolerka, Bryczesy [spodnie], Chinosy, Chusty
noszone na ramionach, Chusty plażowe, Ciepłe kurtki robocze, Długie kurtki, Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, Dwurzędowe
kurtki marynarskie [bosmanki], Dzianina [odzież], Dżinsy, Fartuchy,
Fartuchy fryzjerskie, Fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, Fartuchy [odzież], Fartuchy papierowe, Fartuchy z tworzyw sztucznych,
Fartuszki, Futra [odzież], Getry, Golfy, Golfy [odzież], Grube kurtki,
Grube płaszcze, Gumowe płaszcze nieprzemakalne, Kaftany, Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki dla rybaków, Kamizelki
do ochrony przed wiatrem, Kamizelki kamuflażowe, Kamizelki myśliwskie, Kamizelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kamizelki skórzane, Kamizelki z polaru, Kąpielowe kostiumy, Kąpielówki, Kaptury,
Kaptury [odzież], Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombinezony pielęgniarskie, Kombinezony przeciwdeszczowe, Kombinezony
puchowe, Kombinezony zimowe, Komplety skórzane, Komplety
odzieżowe ze spodenkami, Koszule, Koszule zapinane, Koszule
z ochraniaczami do użytku sportowego, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z golfem, Koszule z dzianiny,
Koszule z długimi rękawami, Koszule wędkarskie, Koszule sztruksowe, Koszule myśliwskie, Koszule kamuflażowe, Koszule codzienne,
Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki
do jogi, Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Kożuchy, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie
luźne kurtki do pasa, Krótkie ogrodniczki, Krótkie spodnie, Kurtki,
Kurtki bez rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki budrysówki, Kurtki dla rybaków, Kurtki dresowe, Kurtki dwustronne, Kurtki dżinsowe, Kurtki futrzane, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki jeździeckie, Kurtki kamuflażowe, Kurtki koszulowe, Kurtki motocyklowe, Kurtki myśliwskie,
Kurtki narciarskie, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki odblaskowe, Kurtki
[odzież], Kurtki pikowane [odzież], Kurtki pilotki, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki puchowe, Kurtki rybackie, Kurtki safari,
Kurtki skórzane, Kurtki snowboardowe, Kurtki sportowe, Kurtki sportowe do rozgrzewki, Kurtki w stylu safari, Kurtki wędkarskie, Kurtki
wiatroszczelne, Kurtki wierzchnie, Kurtki z dzianiny polarowej, Kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Kurtki z rękawami,
Kurtki zamszowe, Legginsy, Męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, Męskie płaszcze, Mundury, Nauszniki [odzież],
Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Ochraniacze kołnierzy, Ocieplacze, Ocieplacze na kolana [odzież], Ocieplacze na nogi [getry], Ocieplacze na ręce [odzież], Ocieplacze na szyję, Ocieplane kurtki, Ocieplacze szyi, Odzież damska, Odzież dżinsowa, Odzież futrzana,
Odzież golfowa, inna niż rękawiczki, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież jedwabna, Odzież kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież modelująca, Odzież
narciarska, Odzież nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież ochronna zakładana na ubrania, Odzież papierowa, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież rekreacyjna, Odzież robocza,
Odzież skórzana, Odzież sportowa, Odzież skórzana dla motocyklistów, Odzież surfingowa, Odzież taneczna, Odzież triatlonowa,
Odzież wełniana, Odzież w stylu sportowym, Odzież wiatroszczelna,
Odzież wodoodporna, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi
LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież ze skóry, Ogrodniczki, Ogrzewacze do nadgarstków, Ogrzewacze rąk [odzież], Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia przeciwdeszczowe, Okrycia ro-
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bocze [kombinezony], Okrycia wierzchnie [odzież], Paski, Paski
skórzane [odzież], Paski tekstylne, Paski wykonane z imitacji skóry,
Paski z materiału, Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pelerynki, Peleryny fryzjerskie, Peleryny futrzane, Peleryny [narzutki], Peleryny nieprzemakalne, Peleryny [płaszcze], Pieluchomajtki [odzież],
Pikowane kurtki [odzież], Płaszcze, Płaszcze damskie, Płaszcze futrzane, Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze gabardynowe, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze kąpielowe z kapturem, Płaszcze laboratoryjne, Płaszcze mundurowe [zimowe], Płaszcze plażowe, Płaszcze
przeciwdeszczowe, Płaszcze skórzane, Płaszcze sportowe, Płaszcze
z bawełny, Płaszcze zimowe, Podkolanówki, Podkoszulki, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z długimi rękawami, Polary, Półgolfy, Ponczo przeciwdeszczowe, Poncza, Pulowery,
Pulowery bez rękawów, Pulowery bez rękawów [odzież], Pulowery
z kapturem, Pulowery z długimi rękawami, Rękawice do snowboardu, Rękawice jeździeckie, Rękawice kamuflażowe, Rękawice motocyklowe, Rękawice narciarskie, Rękawice snowboardowe z jednym palcem, Rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra,
Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki dziane, Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki [odzież], Rękawiczki samochodowe, Rękawiczki z jednym palcem, Rękawiczki
z materiałem przewodzącym na czubkach palców, które można nosić
podczas używania podręcznych urządzeń elektronicznych z ekranem dotykowym, Rękawiczki zimowe, Rybaczki, Skarpetki, Skarpetki
antypoślizgowe, Skarpetki dla sportowców, Skarpetki i pończochy,
Skarpetki męskie, Skarpetki noszone jako kapcie, Skarpety bez stopy,
Skarpety termoaktywne, Skórzane ochraniacze na spodnie (odzież),
Spodenki, Spodnie, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spodnie do joggingu, Spodnie do joggingu [odzież], Spodnie do kolan [bryczesy],
Spodnie dresowe, Spodnie dziecięce, Spodnie kamuflażowe, Spodnie
khaki, Spodnie myśliwskie, Spodnie narciarskie, Spodnie narciarskie
[na szelkach], Spodnie [nieformalne], Spodnie nieprzemakalne,
Spodnie od dresu, Spodnie ogrodniczki do polowania, Spodnie pielęgniarskie, Spodnie przeciwdeszczowe, Spodnie pumpy [alladynki],
Spodnie skórzane, Spodnie snowboardowe, Spodnie sportowe,
Spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, Spodnie sztruksowe,
Spodnie w stylu pirackim, Spodnie wiatroszczelne, Spodnie wierzchnie, Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, Spodnie
ze stretchu, Stroje do użytku handlowego, Stroje jednoczęściowe,
Stroje marynarskie, Stroje pielęgniarskie, Stroje przeciwdeszczowe,
Stroje sportowe, Swetry, Szale, Szaliki, Szorty, T-shirty z krótkim rękawem, Torby na obuwie myśliwskie, Ubiory do uprawiania sztuk walki,
Ubrania codzienne, Ubrania dla szefów kuchni, Wiatrówki.
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(591) żółty, biały, czerwony
(531) 24.13.01, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Obuwie, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Napiętki do obuwia, Osłonki na obcasy, Paski do butów, Paski na palce do drewniaków w stylu japońskim,
Paski na palce do sandałów zori w stylu japońskim, Środki antypoślizgowe do butów, Usztywniacze do butów, Usztywniacze do obuwia,
Wkładki do obuwia, Wkładki do obuwia [do butów i botków], Wkładki
do obuwia, nie do celów ortopedycznych, Wkładki [obuwie], Wkładki pod piętę, Balerinki [obuwie], Baletki, Botki, Botki dla kobiet, Botki
niemowlęce, Buciki dla niemowląt (z wełny), Butorolki, Buty baletowe,
Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty dla motocyklistów, Buty dla niemowląt, Buty do baletu, Buty do biegania, Buty do jogi, Buty do kostki,
Buty do prowadzenia samochodu, Buty do tańca, Buty do trekkingu,
Buty do wody, Buty do wspinaczki, Buty dziecięce, Buty gimnastyczne,
Buty do wspinaczki górskiej, Buty na płaskim obcasie, Buty na platformie, Buty na rzepy, Buty na wysokim obcasie, Buty nieprzemakalne,
Buty robocze, Buty skórzane, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty
turystyczne [do chodzenia na wycieczki], Buty wodoodporne, Buty
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wsuwane, Buty z ukrytym obcasem, Buty za kostkę, Buty zimowe, Chodaki drewniane, Chodaki drewniane w stylu japońskim (geta), Damskie kapcie składane, Drewniaki i sandały w stylu japońskim, Dziane
buty dla niemowląt, Eleganckie buty wyjściowe, Espadryle, Gumowce,
Japonki, Jednorazowe pantofle domowe, Kalosze [obuwie], Kalosze
[wkładane na obuwie], Kapcie skórzane, Mokasyny, Korki do butów
piłkarskich, Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użytku, Obuwie
damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn,
Obuwie dla niemowląt, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie do wspinaczki, Obuwie gimnastyczne, Obuwie gumowe, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie męskie i damskie,
Obuwie na plażę, Obuwie na polowania, Obuwie lekkoatletyczne,
Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie rekreacyjne, Obuwie robocze, Obuwie sportowe, Obuwie wojskowe, Obuwie wspinaczkowe, Obuwie wykonane z drewna, Obuwie
wykonane z winylu, Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego],
Pantofle bez napiętka, Pantofle do baletu, Pantofle do pedicure, Pantofle domowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle kąpielowe, Pantofle z tworzyw sztucznych, Piankowe pantofle do pedicure, Podeszwy
do naprawy obuwia, Sandały, Sandały damskie, Sandały-drewniaki,
Sandały do pedicure, Sandały i buty plażowe, Sandały kąpielowe, Sandały męskie, Sandały niemowlęce, Sandały w stylu japońskim (zori),
Sandały z filcu w stylu japońskim, Sandały z paskiem na palec w stylu japońskim (asaura-zori), Skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki],
Skórzane sandały w stylu japońskim, Śniegowce, Tenisówki, Tenisówki
na koturnie, Tenisówki [obuwie].
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(531) 26.02.01, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 25 Bielizna, Bielizna ciążowa, Bielizna [część garderoby],
Bielizna damska, Bielizna damska typu body, Bielizna dla kobiet,
Bielizna dla mężczyzn, Bielizna dla niemowląt, Bielizna funkcjonalna, Bielizna jednorazowa, Bielizna nocna, Bielizna osobista, Bielizna
osobista [część garderoby], Bielizna osobista i nocna, Bielizna osobista z dzianiny, Bielizna termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot,
Bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], Body [bielizna],
Bokserki damskie [bielizna], Ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami], Ciążowa bielizna nocna, Damska bielizna, Długa
bielizna, Gorsety [bielizna], Gorsety [bielizna damska], Halki [bielizna], Jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami], Męska bielizna jednoczęściowa, Połączenie koszulki z majtkami
[bielizna damska], Rajstopy, Rajstopy bez pięt, Rajstopy do tańca
i gimnastyki [wyroby pończosznicze], Rajstopy sportowe, Wełniane
rajstopy, Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Skarpetki i pończochy, Wyroby pończosznicze, Apaszki [chustki], Bandany, Bandany na szyję, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami,
Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe
z kapturem, Bluzy z kapturem, Chustki [apaszki], Chustki na głowę,
Chusty na głowę, Damskie luźne topy, Damskie sukienki na uroczystości, Długie szale damskie, Dzianina [odzież], Dżinsy, Getry, Kąpielowe kostiumy, Kąpielówki, Kolanówki, Kombinezony, Kombinezony
damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony jednoczęściowe,
Kombinezony [odzież], Kostiumy, Kostiumy dla kobiet, Kostiumy
kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla
kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, Kostiumy kąpielowe dla
mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, Koszule, Koszulki do jogi, Koszulki z nadrukami, Krótkie bluzeczki
do talii, Krótkie spodnie, Kurtki, Legginsy, Legginsy ciążowe, Letnie
sukienki, Luźne sukienki ciążowe, Luźne sukienki o prostym kroju,
Majtki, Minispódniczki, Odzież ciążowa, Odzież codzienna, Odzież
damska, Odzież do biegania, Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca,
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Odzież dżinsowa, Odzież haftowana, Odzież jedwabna, Odzież kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież modelująca, Odzież
o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież sportowa, Odzież tkana, Odzież wełniana, Opaski na biust [odzież], Opaski na szyję [części
odzieży], Opaski przeciwpotne, Płaszcze, Płaszcze damskie, Płaszcze
kąpielowe, Płaszcze kąpielowe z kapturem, Płaszcze plażowe, Podkolanówki, Podkoszulki, Podkoszulki sportowe, Podwiązki do skarpetek, Podwiązki, Podwiązki ślubne, Pulowery, Pumpy, Rajtuzy, Rajtuzy
na szelkach, Rękawiczki, Rybaczki, Skarpetki, Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki męskie, Skarpetki sportowe, Skarpetki przeciwpotne,
Skarpetki wchłaniające pot, Skarpety sportowe, Skarpety termoaktywne, Spodenki, Spodenki kąpielowe, Spódnice, Spodnie, Spodnie
do ćwiczeń fizycznych, Spodnie do joggingu, Spodnie dresowe,
Spodnie dziecięce, Spodnie [nieformalne], Spodnie ze stretchu, Stroje dla druhen, Stroje do użytku handlowego, Stroje jednoczęściowe,
Stroje plażowe, Stroje sportowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale,
Szaliki, Szorty, T-shirty z krótkim rękawem, Topy bez ramiączek, Topy
do biegania, Topy [odzież], Ubrania codzienne, Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(111) 344347
(220) 2021 02 22
(210) 525008
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) BIEDROŃ DAWID FHU VELEZ, Rabka-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOFI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Balerinki [obuwie], Baletki, Botki, Botki dla kobiet, Botki
niemowlęce, Buciki dla niemowląt (z wełny), Butorolki, Buty baletowe,
Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty dla niemowląt, Buty do baletu,
Buty do biegania, Buty do jazdy konnej, Buty do jazdy na rowerze,
Buty do jogi, Buty do kostki, Buty do koszykówki, Buty do prowadzenia samochodu, Buty do tańca, Buty do trekkingu, Buty do wody,
Buty do wspinaczki, Buty do wspinaczki górskiej, Buty dziecięce, Buty
gimnastyczne, Buty lekkoatletyczne, Buty na płaskim obcasie, Buty
na platformie, Buty na rzepy, Buty na wysokim obcasie, Buty nieprzemakalne, Buty robocze, Buty skórzane, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], Buty wsuwane, Buty
zimowe, Buty za kostkę, Chodaki drewniane, Damskie kapcie składane,
Drewniaki i sandały w stylu japońskim, Dziane buty dla niemowląt, Eleganckie buty wyjściowe, Espadryle, Gumiaki, Gumowce, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Japonki, Jednorazowe pantofle domowe,
Kalosze [obuwie], Kalosze [wkładane na obuwie], Kapcie skórzane,
Mokasyny, Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użytku, Obuwie
damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn,
Obuwie dla niemowląt, Obuwie dla rybaków, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie do wspinaczki, Obuwie
gimnastyczne, Obuwie gumowe, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie
lekkoatletyczne, Obuwie męskie i damskie, Obuwie na plażę, Obuwie
na polowania, Obuwie plażowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie
rekreacyjne, Obuwie robocze, Obuwie sportowe, Obuwie wojskowe,
Obuwie wspinaczkowe, Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Pantofle bez napiętka, Pantofle do baletu, Pantofle do pedicure,
Pantofle domowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle kąpielowe,
Pantofle z tworzyw sztucznych, Piankowe pantofle do pedicure,
Sandały, Sandały damskie, Sandały do pedicure, Sandały-drewniaki,
Sandały i buty plażowe, Sandały kąpielowe, Sandały męskie, Sandały
niemowlęce, Sandały w stylu japońskim (zori), Sandały z filcu w stylu
japońskim, Sandały z paskiem na palec w stylu japońskim (asaura-zori), Skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], Skórzane sandały
w stylu japońskim, Śniegowce, Tenisówki, Tenisówki na koturnie, Tenisówki [obuwie], Paski do butów, Pokrowce na buty, inne niż do celów medycznych, Wkładki do obuwia, Wkładki do obuwia [do butów
i botków], Wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych, Wkładki
[obuwie], Wkładki pod piętę, Obuwie.
(111) 344348
(151) 2021 07 06

(220) 2021 02 22
(441) 2021 03 22

(210) 525010
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(732) SASIM TOMASZ MONODUO, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTIC FAMILY MIELNO
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.03.02, 01.15.24, 26.11.25
(510), (511) 43 Ośrodki wypoczynkowe, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Pensjonaty, Pensjonaty, domy gościnne, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach.
(111) 344349
(220) 2021 02 22
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) WORWĄG AGNIESZKA, Kłobuck (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SFERA GREEN BOHATERA
(540)

(210) 525015

(591) biały, czarny, zielony
(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.09, 27.05.01, 29.01.13, 02.09.04
(510), (511) 9 Audiowizualne urządzenia dydaktyczne, Edukacyjne
aplikacje komputerowe, Programy i systemy komputerowe do celów
szkoleniowych i edukacyjnych, Podręczniki szkoleniowe w formacie
elektronicznym, Nośniki dźwięku oraz obrazu i dźwięku z nagraniami materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, Edukacyjne aplikacje
mobilne, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Publikacje
elektroniczne, Nagrania audio i wideo, Programy komputerowe,
Oprogramowanie dla nauczycieli, Oprogramowanie dla studentów,
Elektroniczne publikacje tekstowe i obrazowe utrwalone na nośnikach, 16 Publikacje edukacyjne, Publikacje drukowane, Książki,
Podręczniki, Katalogi, Broszury, Druki, Publikacje oraz wydawnictwa
cykliczne i okazjonalne, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Plakaty, Fotografie, Kalendarze, Notatniki, Materiały drukowane i artykuły
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 35 Organizacja działalności gospodarczej, Doradztwo biznesowe, Prowadzenie rejestru
profesjonalnych lektorów językowych, Pomoc przy prowadzeniu
franszyzy, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, Usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej
związane z prowadzeniem franszyzy, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Informacje
na temat metod sprzedaży, Reklama, Promocja sprzedaży, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów
na reklamy, Reklama promocyjna w zakresie szkoleń, Przetwarzanie,
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Zarządzanie sprzedażą
i bazą klientów, Organizowanie programów lojalnościowych do ce-
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lów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Prezentacja usług, Usługi sprzedaży materiałów
dydaktycznych, Usługi sprzedaży następujących towarów: audiowizualne urządzenia dydaktyczne, edukacyjne aplikacje komputerowe,
programy i systemy komputerowe do celów szkoleniowych i edukacyjnych, podręczniki szkoleniowe w formacie elektronicznym,
nośniki dźwięku oraz obrazu i dźwięku z nagraniami materiałów
szkoleniowych i edukacyjnych, edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne materiały na zajęcia,
do pobrania, publikacje elektroniczne, nagrania audio i wideo, programy komputerowe, oprogramowanie dla nauczycieli, oprogramowanie dla studentów, elektroniczne publikacje tekstowe i obrazowe utrwalone na nośnikach, publikacje edukacyjne, publikacje
drukowane, książki, podręczniki, katalogi, broszury, druki, publikacje
oraz wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, materiały edukacyjne
i instruktażowe, plakaty, fotografie, kalendarze, notatniki, materiały
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 41
Edukacja, Edukacja online, Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Nauczanie języków
obcych, Kursy językowe, Usługi szkół języków obcych, Usługi nauki
na odległość świadczone online, Usługi szkół językowych w oparciu
o specjalistyczne własne i licencjonowane programy nauczania metodami bezpośrednimi, korespondencyjnymi i elektronicznymi, Organizacja warsztatów edukacyjnych, Kursy edukacyjne, Dostarczanie
informacji edukacyjnych, Usług organizacji szkoleń, Udostępnianie
opracowanych i licencjonowanych programów nauczania, Udostępnianie opracowanych i licencjonowanych programów nauczania
w drodze franszyzy, Kursy edukacyjne z zakwaterowaniem, Organizacja imprez szkoleniowych, Organizacja obozów językowych,
Organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, Organizowanie
wycieczek edukacyjnych, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Organizacja seminariów, webinariów, konferencji, warsztatów, konkursów,
Prowadzenie imprez edukacyjnych, Edukacyjne usługi doradcze,
Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie szkoleń, Szkolenia dla właścicieli przedsiębiorstw i lektorów,
Szkolenia nauczycieli, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania
metod nauczania języków, Warsztaty dla rodziców oraz pedagogów
i nauczycieli, Informacja o edukacji, Produkcja edukacyjnych nagrań
dźwiękowych i wideo, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Publikowanie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie
podręczników edukacyjnych, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Publikacja książek i czasopism elektronicznych
online (nie do pobrania), Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Organizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, Przyznawanie świadectw edukacyjnych, Akredytacja usług edukacyjnych.

(111) 344350
(220) 2021 02 22
(151) 2021 07 22
(441) 2021 03 29
(732) HAŁACZ PIOTR, Żory (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Mechatronika dla wszystkich
(540)

(210) 525022

(591) niebieski, czarny
(531) 15.07.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Analizy systemów komputerowych, Badania naukowe, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie mechaniki, Miernictwo [pomiary], Opracowywanie projektów technicznych, Prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
Programowanie komputerów, Testowanie materiałów, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi inżynieryjne, Usługi świadczone
przez laboratoria naukowe.
(111) 344351
(220) 2021 02 22
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) PACIA MARIUSZ, Swojczany (PL)

(210) 525024
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHARSZNICKIE KISZONKI PACIAMARIUISZ
(540)

(591) brązowy, jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 06.07.08, 06.19.09, 06.19.16, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.21,
29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 29 Warzywa kapustne, przetworzone, Warzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Konserwowane warzywa, Warzywa
konserwowane, Warzywa marynowane, Pokrojone warzywa, Warzywa przetworzone, Warzywa suszone, Sałatki warzywne, Gotowe
dania warzywne, Przekąski na bazie warzyw.
(111) 344352
(220) 2021 02 22
(210) 525025
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) KOCHAŃCZYK TOMASZ CENTRUM DORADZTWA
BIZNESOWEGO PRIMUS, Sygneczów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B Beauty for You
(540)

(591) czarny, fioletowy, jasnofioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.01.25, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 3 Olejki do włosów, Preparaty do włosów, Żele do włosów, Balsamy do włosów, Toniki do włosów, Lakiery do włosów, Pianki
do włosów, Szampony do włosów, Pomady do włosów, Płyny do włosów, Balsam do włosów, Wosk do włosów, Kremy do włosów, Maskara
do włosów, Kosmetyki do włosów, Neutralizatory do włosów, Kredy
do włosów, Pudry do włosów, Preparaty do mycia włosów, Płyny
do stylizacji włosów, Płyny do układania włosów, Lakiery do układania włosów, Kremy ochronne do włosów, Pianki ochronne do włosów,
Preparaty do barwienia włosów, Preparaty do rozjaśniania włosów,
Nielecznicze płyny do włosów, Płyny pielęgnacyjne do włosów, Płyny
koloryzujące do włosów, Żele do stylizacji włosów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Środki do pielęgnacji włosów, Olejki do odżywiania
włosów, Środki zmiękczające do włosów, Płyny ochronne do włosów,
Odżywki do włosów, Farby do włosów, Maseczki do włosów, Serum
do włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów, Preparaty do kuracji
włosów, Kosmetyczne płyny do włosów, Woda utleniona do włosów,
Pasta do stylizacji włosów, Preparaty nabłyszczające do włosów, Preparaty do układania włosów, Nielecznicze szampony do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, Produkty utrwalające do włosów, Proszek
do mycia włosów, Płyny do ondulacji włosów, Preparaty odżywcze
do włosów, Żele ochronne do włosów, Pianki do stylizacji włosów,
Preparaty do neutralizacji włosów, Preparaty do koloryzacji włosów,
Środki do nawilżania włosów, Produkty do układania włosów dla
mężczyzn, Produkty do usuwania farby z włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Żele w sprayu do układania włosów,
Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, Produkty do ochrony farbowanych włosów, Produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, Maski do pielęgnacji włosów, Serum do pielęgnacji włosów, Serum do układania włosów, Odżywki do włosów dla niemowląt, Olejki
kąpielowe do pielęgnacji włosów, Odżywka do włosów dla dzieci,
Szampony z odżywką do włosów, Płyny do kuracji wzmacniających
włosy, Środki pomagające rozczesywać splątane włosy, Preparaty
wygładzające i prostujące włosy, Preparaty do prostowania włosów,
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Opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty
do utrwalania włosów, Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, Preparaty do pielęgnacji
włosów, nie do celów medycznych, Preparaty do układania włosów
o długotrwałym działaniu [texturizer], Produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, Preparaty kosmetyczne do włosów
i skóry głowy, Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Środki
do rozjaśniania pasemek na włosach, Preparaty do falowania i kręcenia włosów, Płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], Preparaty do ochrony włosów przed słońcem, Płukanki do włosów [szampon z odżywką], Kleje do mocowania peruk, 26 Włosy ludzkie, Włosy
naturalne, Włosy sztuczne, Włosy syntetyczne, Włosy do przedłużania, Włosy do zagęszczania, Pasemka włosów, Warkocze z włosów,
Peruki, Treski z włosów, Tupety, Peruczki, Grzywki, Kosmyki włosów,
Keratyny do przerabiania włosów na pasemka, Ozdoby do włosów,
Dekoracyjne akcesoria do włosów, Elastyczne opaski do włosów,
Wstążki do włosów, Wałki do włosów, Siatki na włosy, Frotki do włosów, Gumki do włosów, Klamry do włosów, Wsuwki do włosów,
Kokardy do włosów, Koraliki ozdobne do włosów, Papiloty, Przepaski do włosów, Spinki do włosów, Klamerki do włosów, Sprężynki
do włosów, Szpilki do włosów, Taśma do mocowania peruk, Taśma
do mocowania tupecika do głowy, 35 Usługi skupu włosów, Prezentacje towarów i usług, Promowanie sprzedaży towarów i usług
innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów:
preparaty do włosów, kosmetyki do włosów, środki do pielęgnacji
włosów, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne, włosy
do przedłużania, włosy do zagęszczania, pasemka włosów, warkocze
z włosów, peruki, treski do włosów, tupety, peruczki, grzywki, kosmyki włosów. keratyny do przerabiania włosów na pasemka, ozdoby
do włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, wałki do włosów, siatki na włosy, papiloty, szpilki do włosów, taśma do mocowania peruk,
kleje do mocowania peruk, taśma do mocowania tupecika do głowy,
przybory do układania włosów, przybory do obcinania i usuwania
włosów, wyroby perukarskie, włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne
jako protezy, szczotki do włosów, grzebienie do włosów, elektryczne
prostownice do włosów, keratyny. włosy na taśmie tape-on, pasemka na mikroringi, 41 Szkolenia w zakresie przedłużania i zagęszczania
włosów, Szkolenia w zakresie pielęgnacji skóry głowy i włosów, 44
Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Usługi fryzjerskie,
Usługi salonów fryzjerskich, Doradztwo dotyczące przedłużania i zagęszczania włosów, Doradztwo dotyczące kosmetyków do włosów,
Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów.

(111) 344353
(220) 2021 02 22
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) SOWA ADAM PIOTR, Lębork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTEGRO DACH SYSTEM
(540)

(210) 525026

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.02, 26.05.01
(510), (511) 37 Usługi dekarskie.
(111) 344354
(220) 2021 02 22
(210) 525030
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) INSTYTUT BIZNESU RODZINNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Diament Sukcesyjny Adrianna Lewandowska
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo
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w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem w szczególności w obszarze sukcesji i zmiany pokoleniowej w przedsiębiorstwie, informacja
o działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą dla przedsiębiorstw
rodzinnych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
dla przedsiębiorstw rodzinnych, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, prelekcji,
wystąpień i wykładów w obszarze biznesu oraz przedsiębiorczości
rodzinnej, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkoleń] oraz
wydawanie certyfikatów uczestnictwa, organizowanie i prowadzenie webinariów, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie
szkoleń i spotkań coachingowych dla szkoleniowców [trenerów],
publikowanie kwestionariuszy, testów, materiałów do samodzielnej
pracy i nauki zdalnej.

(111) 344355
(220) 2021 02 23
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) DMOWSKI DARIUSZ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rent40.pl
(540)

(210) 525048

(591) złoty, czarny
(531) 07.01.08, 07.01.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 24.17.01,
24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 43 Usługi
w zakresie zakwaterowania.
(111) 344356
(220) 2021 02 23
(210) 525058
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) KAMIŃSKI BOGDAN ABAR EKSPORT-IMPORT, Józefów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLICK BED
(540)

(591) bordowy, czerwony, czarny
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka składane, Regulowane łóżka, Składane
łóżka, Meble zawierające łóżka, Łóżka ze schowkiem [szufladami],
Fotele rozkładane w łóżka, Łóżka składane dla dzieci.
(111) 344357
(220) 2021 02 23
(210) 525059
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) KAMIŃSKI BOGDAN ABAR EKSPORT-IMPORT, Józefów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CLICK BED
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(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka składane, Regulowane łóżka, Składane
łóżka, Meble zawierające łóżka, Łóżka ze schowkiem [szufladami],
Fotele rozkładane w łóżka, Łóżka składane dla dzieci.

(111) 344358
(220) 2021 02 22
(210) 525070
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) TEAM UP RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TEAM UP RECRUITMENT
(510), (511) 35 Usługi: doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz kreowania wizerunku przedsiębiorstw, pośrednictwo pracy (w szczególności usługi polegające
na: upowszechnianiu ofert pracy, poszukiwaniu osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, pośrednictwie w kontakcie pomiędzy potencjalnymi pracownikami a pracodawcami, analizie rynku
pracy dla przedsiębiorstw poszukujących pracowników), doradztwa
personalnego (w szczególności usługi polegające na: analizie struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach, weryfikacji kandydatów
do zatrudnienia lub awansu w przedsiębiorstwach, wskazywaniu
źródeł i metod pozyskiwania personelu), poradnictwa zawodowego
(w szczególności usługi polegające na: udzielaniu pomocy przy podjęciu zatrudnienia oraz przy wyborze zawodu lub miejsca pracy).
(111) 344359
(220) 2021 02 22
(210) 525071
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) TEAM UP RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEAM UP IT RECRUITMENT
(540)

(591) ciemnozielony, biały
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi: doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz kreowania wizerunku przedsiębiorstw, pośrednictwo pracy (w szczególności usługi polegające
na: upowszechnianiu ofert pracy, poszukiwaniu osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, pośrednictwie w kontakcie pomiędzy potencjalnymi pracownikami a pracodawcami, analizie rynku
pracy dla przedsiębiorstw poszukujących pracowników), doradztwa
personalnego ( w szczególności usługi polegające na: analizie struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach, weryfikacji kandydatów
do zatrudnienia lub awansu w przedsiębiorstwach, wskazywaniu
źródeł i metod pozyskiwania personelu), poradnictwa zawodowego
( w szczególności usługi polegające na: udzielaniu pomocy przy podjęciu zatrudnienia oraz przy wyborze zawodu lub miejsca pracy).
(111) 344360
(220) 2021 02 23
(210) 525073
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) ASTRA COFFEE AND MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starczanowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASTRA COFFEE & MORE
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.10, 24.17.25, 27.05.17
(510), (511) 11 Urządzenia elektryczne do przygotowywania napojów, w tym kawy, herbaty, kakao, cappuccino, Urządzenia do podgrzewania mleka i do spieniania mleka, elektryczne ekspresy
do kawy, elektryczne urządzenia do parzenia kawy, wkłady jako
części tych urządzeń, naboje jako części tych urządzeń oraz części
zamienne do tych urządzeń, Elektryczne dzbanki do kawy, elektryczne maszynki do kawy i perkolatory, Elektryczne filtry do kawy, Urzą-
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dzenia do palenia kawy, 21 Akcesoria kuchenne: maty kuchenne, organizery kuchenne do przyborów: noży, łyżek, łopatek, trzepaczek,
szczypiec, formy do pierogów, ciast, kufle na piwo, miseczki, młynki
do pieprzu, pieprzniczki i solniczki, serwetniki naczynia ceramiczne,
naczynia na napoje, otwieracze do butelek, ozdoby z porcelany, sitka
do zaparzania herbaty, zastawa stołowa, serwisy do kawy, herbaty,
filiżanki do kawy, filiżanki do herbaty, czajniczki do herbaty, dzbanki
do kawy, dzbanki do parzenia kawy, filtry nieelektryczne do kawy,
stroiki na świece, spodeczki, słoiki na ciastka, szczypce do: cukru,
lodu, sałaty, Świeczniki, 30 Kawa naturalna, kawa rozpuszczalna, ekstrakty kawy, modyfikacja kawy naturalnej, namiastki kawy, nienaturalna kawa, kawa zbożowa, napoje na bazie kawy, czekolady i kakao,
zabielacze do kawy, Wyroby cukiernicze i słodycze, ciasta, lody, herbata, herbata owocowa, napoje na bazie herbaty, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, usługi sprzedaży wysyłkowej poprzez
zamówienie za pośrednictwem poczty, środków telekomunikacji lub
usługi sprzedaży internetowej produktów takich jak: kawa naturalna,
kawa rozpuszczalna, ekstrakty kawy, modyfikacja kawy naturalnej,
namiastki kawy, nienaturalna kawa, kawa zbożowa, Napoje na bazie
kawy, czekolady i kakao, zabielacze do kawy, Wyroby cukiernicze
i słodycze, Mieszanki owocowe, lody, Herbata, herbata owocowa,
herbata ziołowa, napoje na bazie herbaty, koktajle owocowe, mleczne, Urządzenia do przygotowywania napojów: kawy, herbaty, kakao,
cappuccino, Urządzenia do podgrzewania mleka i do spieniania mleka, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne urządzenia do parzenia kawy, wkłady jako części tych urządzeń, naboje jako części tych
urządzeń oraz części zamienne do tych urządzeń, Elektryczne dzbanki do kawy, elektryczne maszynki do kawy i perkolatory, Elektryczne filtry do kawy, Urządzenia do palenia kawy, dyspenser do mleka,
Wagi kuchenne, Akcesoria kuchenne: maty kuchenne, organizery
kuchenne do przyborów: noży, łyżek, łopatek, trzepaczek, szczypiec,
formy do pierogów, ciast, kufle na piwo, miseczki, młynki do pieprzu,
pieprzniczki i solniczki, serwetniki naczynia ceramiczne, naczynia
na napoje, otwieracze do butelek, ozdoby z porcelany, sitka do zaparzania herbaty, zastawa stołowa, serwisy do kawy, herbaty, filiżanki
do kawy, filiżanki do herbaty, kubki, czajniczki do herbaty, dzbanki
do kawy, dzbanki do parzenia kawy, filtry do kawy, stroiki na świece,
spodeczki, słoiki na ciastka, szczypce do: cukru, lodu, sałaty, Świeczniki, Usługi marketingowe, promocyjne oraz przedstawicielskie, 43
Usługi punktów gastronomicznych, barów, restauracji, kawiarni,
pensjonatów, hoteli, związane z zapewnieniem żywności i napojów,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 344361
(220) 2021 02 22
(210) 525078
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) MOTOMEGA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MotoMega
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, Porównywanie usług finansowych online, 36
Doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, Finansowanie dzierżaw, Leasing finansowy (zakup ratalny), Finansowanie
związane z samochodami, Finansowanie zakupów w formie leasingu, Finansowanie zakupów na raty [leasing], Finansowanie zakupów
leasingowych samochodów, Pożyczki [finansowanie], Pośrednictwo
w zakresie zakupu na raty, Pośrednictwo w umowach kredytowych,
Organizowanie udzielania kredytów handlowych, Udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, Usługi finansowania samochodów,
Usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, Usługi pośrednictwa
w zakresie kredytów samochodowych, Usługi w zakresie finansowania
zakupów na raty (leasing), Usługi w zakresie organizowania kredytów,
Finansowanie kredytów, Usługi w zakresie kredytów finansowych, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Ocena zdolności kredytowej
firm i osób prywatnych, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe, Usługi ubezpieczeniowe związane z umowami kredytowymi, 39 Usługi wynajmu samochodów, Usługi wynajmu pojazdów
silnikowych, Usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów,
Organizacja wynajmu pojazdów, Udzielanie informacji związanych
z usługami wynajmu samochodów, Wynajem samochodów.
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(111) 344362
(220) 2021 02 23
(210) 525080
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 29
(732) GRABIANOWSKA MARTA, Boszkowo-Letnisko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plaża na fali
(540)

(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fruubi Oranżada musująca
(510), (511) 32 Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, preparaty
rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszek do wytwarzania
napojów gazowanych, proszki do sporządzania napojów.

(591) jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 05.01.12, 26.02.07, 29.01.11
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji.

(111) 344366
(220) 2021 02 22
(210) 525089
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CYCLOTRIVEN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego
do celów zdrowotnych, Żywność dla niemowląt, Zioła lecznicze,
ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów,
proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(111) 344363
(220) 2021 02 23
(210) 525081
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 29
(732) GRABIANOWSKA MARTA, Boszkowo-Letnisko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) klub na fali CLUB & LOUNGE & RESTAURANT
(540)

(111) 344367
(220) 2021 02 22
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732) AGRO OAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANTER
(540)

(210) 525090

(591) jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 05.01.12, 29.01.11, 26.02.07
(510), (511) 41 Usługi klubów nocnych [rozrywka], Nocne kluby, Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych, Usługi klubowe
[rozrywka], Usługi klubów nocnych, 43 Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji.
(111) 344364
(220) 2021 02 22
(210) 525086
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORANŻADA MUSUJĄCA fruubi smak pomarańczowy
witaminy: A+C+E porcja na 200 ml wody
(540)

(591) zielony, biały
(531) 26.01.03, 26.01.13, 26.01.16, 27.05.01, 26.11.25, 26.02.07, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej,
Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, Handel
i sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz prowadzona przez domy wysyłkowe i internet artykułami z branży budowlanej, regulatorów energii
oraz wyposażenia i instalacji grzewczych do ogrzewania słonecznego, baterii i ogniw słonecznych, kotłów centralnego ogrzewania,
pomp ciepła oraz urządzeń stosowanych w instalacjach klimatyzacji
i wentylacji, handel urządzeniami i akcesoriami z branży chemicznej.
(111) 344368
(220) 2021 02 22
(210) 525091
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jasin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KönigHOFFER Multi Stone NANO-TECH
(540)

(591) pomarańczowy, zielony, żółty, niebieski, czarny, szary, biały
(531) 27.05.01, 08.07.01, 05.07.11, 04.05.21, 29.01.15
(510), (511) 32 Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, preparaty
rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszek do wytwarzania
napojów gazowanych, proszki do sporządzania napojów.
(111) 344365
(151) 2021 07 16

(220) 2021 02 22
(441) 2021 03 29

(210) 525088

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.07, 26.04.16,
26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15,
27.05.17, 24.17.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.10, 14.07.01
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(510), (511) 21 Małe patelnie z długą rączką, Patelnie, Patelnie do jaj,
Patelnie do smażenia jajek, Patelnie do smażenia naleśników, Patelnie grillowe wykonane z kamieni szlachetnych, Patelnie typu wok,
Patelnie nieelektryczne, Pokrywki do patelni, Patelnie do smażenia,
Garnki, Garnki ciśnieniowe, Garnki ceramiczne, Garnki ciśnieniowe,
nie podgrzewane elektrycznie, Garnki do gotowania kuskusu, nieelektryczne, Garnki do gotowania na parze [sprzęt kuchenny], Garnki
do gotowania ryżu, inne niż elektryczne, Garnki kuchenne, Garnki
do serwowania potraw, Garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne],
Garnki i rondle przenośne do użytku na kempingu, Garnki kamienne, Garnki kuchenne [komplety], Nieelektryczne garnki do duszenia
potraw, Nieelektryczne szybkowary [garnki ciśnieniowe], Podwójne
garnki do gotowania na parze, Zamknięcia pokrywek do garnków.

(111) 344369
(220) 2021 02 22
(210) 525092
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jasin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARKE PRO Multi Stone NANO-TECH
(540)

(531) 14.07.01, 24.17.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.07,
26.04.11, 26.04.13, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.10, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17,
01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 26.03.04
(510), (511) 21 Małe patelnie z długą rączką, Patelnie, Patelnie do jaj,
Patelnie do smażenia jajek, Patelnie do smażenia naleśników, Patelnie grillowe wykonane z kamieni szlachetnych, Patelnie typu wok,
Patelnie nieelektryczne, Pokrywki do patelni, Patelnie do smażenia,
Garnki, Garnki ciśnieniowe, Garnki ceramiczne, Garnki ciśnieniowe,
nie podgrzewane elektrycznie, Garnki do gotowania kuskusu, nieelektryczne, Garnki do gotowania na parze [sprzęt kuchenny], Garnki
do gotowania ryżu, inne niż elektryczne, Garnki kuchenne, Garnki
do serwowania potraw, Garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne],
Garnki i rondle przenośne do użytku na kempingu, Garnki kamienne, Garnki kuchenne [komplety], Nieelektryczne garnki do duszenia
potraw, Nieelektryczne szybkowary [garnki ciśnieniowe], Podwójne
garnki do gotowania na parze, Zamknięcia pokrywek do garnków.
(111) 344370
(220) 2021 02 23
(210) 525099
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORLINY od 1992 r. DOBRE MIĘSO I WĘDLINY OKOLICE
OSTRÓDY<br />
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.24, 24.17.01, 24.17.02, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 11.01.01,
11.01.03, 11.01.09, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.10,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso i wędliny, Ekstrakty mięsne, Drób, Ekstrakty drobiowe, Dziczyzna, Dziczyzna konserwowana,
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Mięso konserwowane, Konserwy mięsne, Konserwy drobiowe, Mielonki (konserwy), Mięso w puszce [konserwy], Mięsa wędzone, Kiełbasy wędzone, Mięso kiełbasiane, Kiełbasy, Kiełbaski konserwowane,
Parówki, Podroby, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Szynka, Salami, Bekon, Wędliny, Gotowe dania z mięsa.

(111) 344371
(220) 2021 02 23
(210) 525101
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MORLINY-dobre mięso i wędliny
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso i wędliny, Ekstrakty mięsne, Drób, Ekstrakty drobiowe, Dziczyzna, Dziczyzna konserwowana,
Mięso konserwowane, Konserwy mięsne, Konserwy drobiowe, Mielonki (konserwy), Mięso w puszce [konserwy], Mięsa wędzone, Kiełbasy wędzone, Mięso kiełbasiane, Kiełbasy, Kiełbaski konserwowane,
Parówki, Podroby, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Szynka, Salami, Bekon, Wędliny, Gotowe dania z mięsa.
(111) 344372
(220) 2021 02 23
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) FUMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUMO
(540)

(210) 525111

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03, 27.01.06
(510), (511) 34 Tytoń i substytuty tytoniu, Papierosy i cygara, Papierosy ziołowe, Papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, Przybory dla palaczy, Bibułki papierosowe, Filtry papierosowe,
Pudełka na tytoń, Papierośnice, Popielniczki, Fajki, Kieszonkowe
skręcarki do papierosów, Zapałki, Zapalniczki dla palaczy, Środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, Środki aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu,
Kapsułki aromatyzujące do tytoniu, Kapsułki aromatyzujące do stosowania w zamiennikach tytoniu, Kapsułki aromatyzujące do papierosów, Kapsułki aromatyzujące do stosowania w papierosach, w tym
w papierosach ziołowych, Aplikatory do kapsułek aromatyzujących
do papierosów, Aplikatory do kapsułek aromatyzujących do stosowania w papierosach, w tym w papierosach ziołowych, Artykuły dla
palaczy, nie z metalu szlachetnego, Ręczne urządzenia do wstrzykiwania tytoniu w papierowe rolki, Kuleczki smakowe do papierosów
ziołowych, Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz
aromaty i płyny do nich, Artykuły do użytku z tytoniem, Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), 35 Usługi sprzedaży,
w tym za pośrednictwem sklepu internetowego, następujących towarów: tytoń, produkty tytoniowe i substytuty tytoniu, papierosy
i cygara, papierosy ziołowe, papierosy elektroniczne i rozpylacze
doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, bibułki papierosowe, filtry papierosowe, pudełka na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki,
kieszonkowe skręcarki do papierosów, zapałki, zapalniczki, zapalniczki dla palaczy, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki
eteryczne, środki aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu, kapsułki aromatyzujące do tytoniu,
kapsułki aromatyzujące do stosowania w zamiennikach tytoniu, kapsułki aromatyzujące do papierosów, kapsułki aromatyzujące do stosowania w papierosach, w tym w papierosach ziołowych, kuleczki
smakowe do papierosów, kuleczki smakowe do papierosów ziołowych, aplikatory do kulek smakowych do papierosów, w tym papierosów ziołowych, aplikatory do kapsułek aromatyzujących do papierosów, aplikatory do kapsułek aromatyzujących do stosowania
w papierosach, w tym papierosach ziołowych, akcesoria dla palaczy,
artykuły do użytku z tytoniem, artykułu dla palaczy, ręczne urządzenia do wstrzykiwania tytoniu w papierowe rolki, artykuły do użytku
z tytoniem, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz
aromaty i płyny do nich.
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(111) 344373
(220) 2021 02 24
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) QIU XIUZHEN, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOG YJM
(540)

(210) 525120

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.15, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.10
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki w gotowych zestawach, Zestawy kosmetyków.
(111) 344374
(220) 2021 02 24
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) REJNIAK JUSTYNA ARNOTT, Chotomów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NEFRETETE EGYPTIAN COTTON
(540)

(210) 525121

(591) biały, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Poduszki dekoracyjne, Poduszki pod kark, 24 Poszwy
na poduszki, Artykuły tekstylne do użytku jako pościel, Pościel, Poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], Jednorazowa pościel tekstylna, Pościel jako materiały tekstylne, Poszwy na kołdry i kołdry
puchowe, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji pościeli, Tkaniny
tekstylne do użytku w produkcji poszewek na poduszki, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki kąpielowe, Duże ręczniki, Ręczniki kuchenne,
Ręczniki plażowe, Ręczniki tureckie, Ręczniki frotte, Tekstylne ręczniki
do ćwiczeń, Tekstylne ręczniki do twarzy, Materiały ręcznikowe [tekstylne], Kuchenne ręczniki [tekstylne], Ręczniki tekstylne sprzedawane
w kompletach, Tekstylia, Tekstylia do wyposażenia domu, Wyroby tekstylne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Domowe artykuły tekstylne wykonane z materiałów nietkanych, Artykuły tekstylne
do użytku w gospodarstwie domowym, Tkaniny tekstylne do wyrobu
domowych artykułów tekstylnych, Koce wełniane, Koce bawełniane,
Koce jedwabne, Kołdry, Poszewki na kołdry, Kołdry wypchane gęsim
puchem, Kołdry wypchane gęsim pierzem, Kołdry z materiałów tekstylnych, Poszewki na poduszki, Poszewki na poduszki do spania, 35
Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu.
(111) 344375
(220) 2021 02 24
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) BIELECKI MACIEJ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVENTTECH.PL
(540)

(210) 525123

(591) biały, szary, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.01,
24.17.02, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 26.03.23, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.11, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
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(510), (511) 9 Kable interfejsowe do multimediów o wysokiej rozdzielczości, Kable interfejsu multimedialnego o wysokiej rozdzielczości
do projektorów, Projektory multimedialne, Głośniki do przenośnych
odtwarzaczy multimedialnych, Przenośne odtwarzacze multimedialne, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, 11 Oświetlenie zewnętrzne, Oświetlenie typu LED
zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], Oświetlenie dekoracyjne na choinki,
Oświetlenie dekoracyjne, Oświetlenie ścienne, Oświetlenie i reflektory
oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe sufitowe, Przemysłowe oprawy oświetleniowe, Szyny zawieszone [niezelektryfikowane] do elektrycznej oprawy oświetleniowej, Oprawy oświetleniowe LED, Oprawy
oświetleniowe do użytku handlowego, Elektryczne oprawy oświetleniowe, Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, Oprawy
oświetleniowe, Żaluzje oświetleniowe, Wyposażenie oświetleniowe
zewnętrzne, Wyposażenie oświetleniowe, Sznury do lamp [wyposażenie oświetleniowe], Reflektory oświetleniowe, Szkło oświetleniowe,
Oświetlenie wystawowe, Oświetlenie ogrodowe, Fluorescencyjne
elementy oświetleniowe do wnętrz, Fluorescencyjne elektryczne elementy oświetleniowe do wnętrz, Elementy oświetleniowe, Transformatory oświetleniowe, Lampy łukowe [wyposażenie oświetleniowe],
Lampy oświetleniowe, Lampy oświetleniowe luminescencyjne, Lampy
(urządzenia oświetleniowe), Przenośne lampy ręczne [oświetleniowe],
Przenośne lampy [oświetleniowe], Urządzenia oświetlenia scenicznego do filmów, 35 Usługi impresariów w działalności artystycznej,
Impresariat w działalności artystycznej, Usługi agencji wyszukiwania
talentów [impresariat w działalności artystycznej], Organizowanie
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób
trzecich, Usługi relacji z mediami, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu treści multimedialnych, Usługi
handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi
handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego,
Produkcja filmów reklamowych, 41 Organizowanie i prowadzenie
koncertów, Przygotowywanie, 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], Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja widowisk, Przedstawienia
teatralne [produkcja], Studia filmowe, Usługi edycji wideo na potrzeby
realizacji wydarzeń, Usługi studia nagrań, Usługi w zakresie inżynierii
dźwięku do obsługi imprez, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie kamer
wideo, Wypożyczanie sprzętu audio, Wystawianie spektakli na żywo,
Wystawianie spektakli rewiowych.

(111) 344376
(220) 2021 02 23
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) GRUPA KDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA KDM
(540)

(210) 525131

(591) granatowy, niebieski, czerwony
(531) 26.03.04, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Dzierżawa nieruchomości (tylko nieruchomości), Wynajem nieruchomości, Zarządzenie nieruchomością, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi
w zakresie nieruchomości, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych
(nieruchomości), Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi,
37 Czyszczenie i naprawa kotłów, Instalacja, naprawa i konserwacja
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urządzeń sanitarnych, Instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, Instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych,
Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Instalacja
sprzętu hydraulicznego, Instalacja urządzeń do chłodzenia, Instalacja
urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i Klimatyzacja), Instalowanie kotłów, Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, Instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, Konserwacja Instalacji wodno-kanalizacyjnej, Modernizacja instalacji do wentylacji budynków, Modernizacja Instalacji
do klimatyzacji budynków, Modernizacja instalacji do ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji budynków, Montaż urządzeń centralnego
ogrzewania, Naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, Naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, Naprawa i konserwacja
urządzeń do klimatyzacji, Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, Naprawa i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych (do celów przemysłowych), Regularne serwisowanie urządzeń
do wentylacji, Regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania,
Regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, 42 Projektowanie techniczne, Projektowanie systemów inżynierii budowlanej, Projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, Projektowanie systemów
elektrycznych, Projektowanie architektoniczne.

(111) 344377
(220) 2021 02 24
(210) 525136
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) VISTULA GROUP OF UNIVERSITIES SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IT INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI
I HOTELARSTWA VISTULA
(540)

(591) zielony
(531) 17.05.21, 27.05.01, 29.01.03, 26.11.01, 26.01.18
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], Doradztwo specjalistyczne w zakresie
edukacji, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Organizacja
wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie
i prowadzenie zjazdów, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, Organizowanie zawodów [edukacja
lub rozrywka], Organizowanie obozów sportowych, Organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie
zawodów sportowych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie
książek, Publikowanie czasopism, publikacja prac naukowych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie literatury instruktażowej, Publikowanie materiałów drukowanych, innych
niż teksty reklamowe, Publikowanie przewodników edukacyjnych
i szkoleniowych, Publikowanie podręczników, Redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), Usługi wydawnicze, Usługi w zakresie
organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, Usługi biblioteczne,
42 Prowadzenie badań [naukowych], Badania i analizy naukowe, Ekspertyzy w zakresie technologii, Sporządzanie raportów naukowych,
Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Przygotowywanie badań dotyczących
analizy projektu, Udostępnianie informacji naukowych, Udostępnianie
informacji w zakresie technologii naukowej, Usługi badawcze, Usługi
doradcze dotyczące badań naukowych, Usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, Usługi projektowania oprogramowania komputerowego, Usługi laboratoryjne, Usługi
naukowe.
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(111) 344378
(220) 2021 02 24
(210) 525140
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732) POBUDEJSKA IWONA OPUS, Szczerców (PL)
(540) (znak słowny)
(540) rappa port
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Wynajem pomieszczeń
biurowych, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń
handlowych, Wynajem biur do coworkingu, Organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem lokali na cele
biurowe, Wynajem mieszkań, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń
handlowych, Dzierżawa lub wynajem budynków, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dzierżawa biur, Dzierżawa pomieszczeń
sklepowych, Organizowanie umów dzierżawy, Wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, 41 Fitness kluby, Usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń
i fitnessu, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], 43 Usługi hotelowe, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Udostępnianie
miejsc noclegowych w hotelach, Świadczenie usług przez hotele
i motele, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, Usługi
restauracyjne, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele.
(111) 344379
(220) 2021 02 24
(210) 525146
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Koszalin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ELESTAR
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Instalacja urządzeń elektrycznych
i generatorów prądu, Montaż instalacji przemysłowych.
(111) 344380
(220) 2021 02 24
(210) 525147
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732) SAN-MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SAN-MEDICAL
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Pomoc medyczna, Badania medyczne, Poradnictwo medyczne, Konsultacje medyczne, Informacja
medyczna, Medyczne badania osób, Udzielanie informacji medycznej, Usługi opieki medycznej, Usługi pomocy medycznej, Świadczenie usług medycznych, Usługi poradnictwa medycznego.
(111) 344381
(220) 2021 02 24
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732) STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UPPER ONE
(540)

(210) 525156

(531) 26.04.04, 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], Dostarczanie informacji dotyczących
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nieruchomości, 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, Nadzór budowlany, Konsultacje budowlane, Usługi generalnych wykonawców
budowlanych, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Sprzątanie nieruchomości, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja
nieruchomości, Konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Konserwacja i naprawa wind i dźwigów, Konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
Konserwacja i naprawa alarmów, Konserwacja i naprawa systemów
kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru, Konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru, Konserwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa systemów
ochrony przed piorunami, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń
i instalacji fotowoltaicznych, 39 Wynajmowanie miejsc parkingowych, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie, Restauracje, Kawiarnie, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie
czasowego wynajmu powierzchni biurowej.

(111) 344382
(220) 2021 02 24
(210) 525157
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732) STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UPPER ONE
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], Dostarczanie informacji dotyczących
nieruchomości, 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, Nadzór budowlany, Konsultacje budowlane, Usługi generalnych wykonawców
budowlanych, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Sprzątanie nieruchomości, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja
nieruchomości, Konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Konserwacja i naprawa wind i dźwigów, Konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
Konserwacja i naprawa alarmów, Konserwacja i naprawa systemów
kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru, Konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru, Konserwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa systemów
ochrony przed piorunami, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń
i instalacji fotowoltaicznych, 39 Wynajmowanie miejsc parkingowych, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie, Restauracje, Kawiarnie, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie
czasowego wynajmu powierzchni biurowej.
(111) 344383
(220) 2021 02 24
(210) 525161
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732) LEWANDOWSKI PIOTR, Danowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MORKA
(510), (511) 39 Usługi czarterowania jachtów i łodzi, 41 Edukacja,
Szkolenia żeglarskie.
(111) 344384
(220) 2021 02 24
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) Vans, Inc., Costa Mesa (US)
(552) (znak pozycyjny)
(540)
(540)

(531) 26.11.25, 26.03.23, 26.13.25

(210) 525180

Nr 32/2021

(571) opis znaku: Znak jest znakiem pozycyjnym w postaci elementu geometrycznego umieszczonego na boku buta.
(510), (511) 25 Obuwie.
(111) 344385
(220) 2021 02 25
(210) 525188
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) BEM ANNA EFECTICO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CAMPERINI
(510), (511) 20 Meble do przyczep kempingowych, Meble do samochodów kempingowych, Materace kempingowe, Meble kempingowe, Meble wielofunkcyjne, Obudowy drewniane [meble]
do urządzeń i aparatury elektronicznej, Narożniki [meble], Panele
rozdzielające [przegrody], Podłokietniki, Półki ścienne [meble], Stojaki, Półki [meble], Stoliki, Szafki do przechowywania przedmiotów,
Krzesła składane, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
następujących towarów: sprzęt turystyczny, meble do przyczep
kempingowych, meble do samochodów kempingowych, materace
kempingowe, meble kempingowe, meble wielofunkcyjne, obudowy
drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektronicznej, narożniki
[meble], panele rozdzielające [przegrody], podłokietniki, półki ścienne [meble], stojaki, półki [meble], stoliki, szafki do przechowywania
przedmiotów, krzesła składane, długopisy, podstawki na długopisy
i ołówki, kalendarze, notatniki, nalepki, nalepki na zderzaki pojazdów, materiały do pisania, kubki na ołówki, breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], zawieszki
do breloków do kluczy, kubki, kubki podróżne, kubki termiczne, samochody kempingowe, przyczepy kempingowe, pojazdy kempingowe, obudowy skrzyni biegów do pojazdów lądowych.
(111) 344386
(220) 2021 02 25
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) BEM ANNA EFECTICO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMPERINI.COM
(540)

(210) 525190

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.03.01, 26.03.04, 26.03.16
(510), (511) 20 Meble do przyczep kempingowych, Meble do samochodów kempingowych, Materace kempingowe, Meble kempingowe, Meble wielofunkcyjne, Obudowy drewniane [meble]
do urządzeń i aparatury elektronicznej, Narożniki [meble], Panele
rozdzielające [przegrody], Podłokietniki, Półki ścienne [meble], Stojaki, Półki [meble], Stoliki, Szafki do przechowywania przedmiotów,
Krzesła składane, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
następujących towarów: sprzęt turystyczny, meble do przyczep
kempingowych, meble do samochodów kempingowych, materace
kempingowe, meble kempingowe, meble wielofunkcyjne, obudowy
drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektronicznej, narożniki
[meble], panele rozdzielające [przegrody], podłokietniki, półki ścienne [meble], stojaki, półki [meble], stoliki, szafki do przechowywania
przedmiotów, krzesła składane, długopisy, podstawki na długopisy
i ołówki, kalendarze, notatniki, nalepki, nalepki na zderzaki pojazdów, materiały do pisania, kubki na ołówki, breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], zawieszki
do breloków do kluczy, kubki, kubki podróżne, kubki termiczne, samochody kempingowe, przyczepy kempingowe, pojazdy kempingowe, obudowy skrzyni biegów do pojazdów lądowych.
(111) 344387
(220) 2021 02 25
(210) 525192
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) SIKORSKA-REUTT MAŁGORZATA, Niechorze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PR Kergulena
(510), (511) 29 Ryby, Ryby solone, Ryby przetworzone, Ryby wędzone, Ryby suszone, Ryby mrożone, Ryby marynowane, Gotowane

Nr 32/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ryby, Ryby konserwowane, Wywar rybny, Konserwowane ryby, Pulpety rybne, Kotlety rybne, Przeciery rybne, Paluszki rybne, Krakersy
rybne, Pasty rybne, Potrawy rybne, Galaretki rybne, Mączka rybna,
Ryba z frytkami, Ryby w puszkach, Ryby Aju [nieżywe], Ryby prażmowate, nieżywe, Ryby w słoikach, Ryby żmijogłowowate, nieżywe, Grillowane filety rybne, Sztuczna ikra rybia, Quenelle [pulpety rybne],
Żywność przygotowywana z ryb, Mączka rybna do spożycia przez ludzi, Płatki suszonej ryby [kezuri-bushi], 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
żywność, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki
na wynos oraz z dostawą na miejsce, 43 Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, Serwowanie jedzenia
i napojów, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie
posiłków i napojów, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych
na zasadzie zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie żywności osobom
potrzebującym [usługi charytatywne], Rezerwacja stolików w restauracjach, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach.

(111) 344388
(220) 2021 02 25
(210) 525195
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO,
Karniowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MWR AgroTrendy
(510), (511) 35 Organizowanie targów handlowych, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Organizacja targów handlowych,
Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie wystaw i targów
w celach biznesowych i promocyjnych, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, Organizowanie
targów handlowych w celach reklamowych, Promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, Usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, Przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej, Organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, Prowadzenie wystaw w celach reklamowych, Usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, Planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych.
(111) 344389
(220) 2020 12 04
(210) 521723
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) WOLAK KAZIMIERZ INTER-BIS, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTER-BIS
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 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 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,
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niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, szalunki niemetalowe do betonu.

(111) 344390
(220) 2021 02 25
(210) 525196
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BETA PLUS
(540)

(591) biały, granatowy, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Chemiczne środki
wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze.
(111) 344391
(220) 2021 02 25
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) ZIĘTARA NATALIA, Niekanin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONESSERKA
(540)

(210) 525198

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria damska, Biżuteria szlachetna, Biżuteria emaliowana, Biżuteria osobista, Jadeit [biżuteria], Ozdoby [biżuteria], Biżuteria fantazyjna, Biżuteria sztuczna, Sztuczna biżuteria,
Sztuczna biżuteria na ciało, Fantazyjna biżuteria, Bransoletki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Amulety [biżuteria],
Biżuteria diamentowa, Naszyjniki [biżuteria], Medaliony [biżuteria],
Szpilki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Biżuteria platynowa, Kamee
[biżuteria], Krzyżyki [biżuteria], Perły [biżuteria], Broszki [biżuteria],
Broszki ozdobne [biżuteria], Szpilki ozdobne [biżuteria], Syntetyczne
kamienie [biżuteria], Biżuteria z diamentami, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Biżuteria ze złota, Drut złoty [biżuteria], Biżuteria do obuwia, Krucyfiksy jako biżuteria, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Amulety
będące biżuterią, Biżuteria z kryształu, Szkło sztrasowe [sztuczna biżuteria] (biżuteria z-), Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria],
Biżuteria do kapeluszy, Broszki pokryte złotem [biżuteria], Biżuteria
w postaci koralików, Srebrne nici [biżuteria], Biżuteria dla dzieci, Biżuteria na ciało, Biżuteria ze złotem, Złote nici [biżuteria], Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Siatka z metali szlachetnych [biżuteria],
Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych,
Biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana
z metali półszlachetnych, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria
z tworzyw sztucznych, Nici ze srebra (biżuteria), Biżuteria z kamieniami
szlachetnymi, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria
z tworzyw sztucznych, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria i wyroby
jubilerskie, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Klamry ze srebra [biżuteria], Biżuteria z emalii cloisonné, Biżuteria wytworzona z brązu, Wpinki do klapy [biżuteria], Biżuteria z metali szlachetnych, Nici ze złota [biżuteria], Biżuteria ze szkła sztrasowego, Biżuteria z emalii komórkowej,
Druciki z metali szlachetnych [biżuteria], Biżuteria wytworzona z metali
szlachetnych, Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Nici z metali
szlachetnych [biżuteria], Wisiorki z bursztynu będące biżuterią, Ozdoby z kości słoniowej [biżuteria], Biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria ze srebra wysokiej próby,
Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], Breloczki do kluczy jako
biżuteria [ozdoby], Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych,
Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych,
Wisiorki z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące biżuterią,
Krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, Wpinki do klapy
z metali szlachetnych [biżuteria], Łańcuszki Kord [biżuteria] wykonane
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z metali nieszlachetnych, Zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali
pospolitych, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego,
18 Portmonetki skórzane, Skórzane torebki, Sakiewki skórzane, Walizki
skórzane, Portfele skórzane, Teczki ze skóry, Skórzane walizki podróżne, Aktówki [wyroby skórzane], Etui z imitacji skóry, Torby wykonane
ze skóry, Aktówki wykonane ze skóry, Torebki wykonane ze skóry, Portmonetki (wyroby ze skóry), Aktówki [wyroby ze skóry], Torby z imitacji
skóry, Pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, Skórzane torby na zakupy, Torby i portfele skórzane, Zestawy podróżne [wyroby
skórzane], Torby podróżne [wyroby skórzane], Skórzane pasy na ramię,
Torby podróżne wykonane ze skóry, Pudła skórzane na kapelusze, Skórzane aktówki na dokumenty, Torebki wykonane z imitacji skóry, Koperty ze skóry do pakowania, Aktówki wykonane z imitacji skóry, Skórzane portfele na karty kredytowe, Skórzane etui na karty kredytowe,
Torby na zakupy wykonane ze skóry, Etui na karty [wyroby skórzane],
Etui na klucze wykonane ze skóry, Etui na klucze z imitacji skóry, Torby podróżne wykonane z imitacji skóry, Torby skórzane na narzędzia,
bez zawartości, Szkockie torebki futrzane lub skórzane [sporran], Etui
na karty kredytowe z imitacji skóry, Etui na karty kredytowe wykonane
ze skóry, Podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry, Opaski skórzane, Etykiety skórzane, Skóra na buty, Skóra na meble, Nici ze skóry,
Skóra z poliuretanu, Pudełka ze skóry, Moleskin [imitacja skóry], Paski
z imitacji skóry, Skóra nieobrobiona lub półobrobiona, Skóra na uprzęże, Okładziny do mebli ze skóry, Paski skórzane do bagażu, Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, Skóra wyprawiona w cienkie arkusze
do użytku w produkcji, 25 Odzież sportowa, Odzież narciarska, Odzież
futrzana, Odzież dziana, Topy [odzież], Odzież niemowlęca, Odzież
dziecięca, Odzież męska, Odzież ciążowa, Odzież wieczorowa, Kombinezony [odzież], Odzież nieprzemakalna, Chusty [odzież], Odzież
treningowa, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Swetry [odzież], Golfy
[odzież], Pieluchomajtki [odzież], Kaptury [odzież], Nauszniki [odzież],
Odzież gotowa, Odzież damska, Odzież taneczna, Odzież pluszowa,
Odzież dziewczęca, Odzież jedwabna, Odzież lniana, Odzież wełniana, Odzież tkana, Odzież triatlonowa, Futra [odzież], Mufki [odzież],
Body [odzież], Odzież modelująca, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież
skórzana, Odzież codzienna, Odzież dżinsowa, Odzież rekreacyjna,
Szaliki [odzież], Odzież dla chłopców, Odzież wierzchnia dla chłopców,
Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Odzież do biegania, Odzież dla kolarzy, Halki [odzież], Odzież haftowana, Odzież wierzchnia dla kobiet,
Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Spodnie do joggingu [odzież], Komplety do joggingu [odzież], Odzież ze skóry, Odzież do spania, Odzież
z lateksu, Odzież z imitacji skóry, Odzież skórzana dla motocyklistów,
Odzież w stylu sportowym, Odzież wierzchnia dla niemowląt, Odzież
wierzchnia dla dzieci, Odzież dla małych dzieci, Komplety odzieżowe
ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież ochronna
zakładana na ubrania, Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież],
Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED.

(111) 344392
(220) 2021 02 25
(210) 525211
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) NAZARUK PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TGD
(510), (511) 41 Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze, Pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy do celów
innych niż reklamowe, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacje multimedialne, Publikowanie piosenek, Redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Doradztwo w zakresie produkcji filmów
i muzyki, Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo, Mastering płyt,
Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Nagrywanie i produkcja
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Produkcja edukacyjnych
nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań
audiowizualnych, Usługi studia nagrań, Usługi studia do prób [nagrywanie], Edukacja, Edukacja religijna, Kształcenie głosu, Lekcje śpiewu,
Nauczanie, Nauczanie muzyki, Nauka śpiewu, Nauka muzyki, Nauka
tańca, Zapewnianie szkoleń online, Zajęcia ze śpiewu, Usługi w zakresie edukacji muzycznej, Usługi szkół, Usługi edukacyjne w zakresie
muzyki, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Organizowanie koncertów, Organizowanie widowisk muzycznych, Organizowanie wyda-
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rzeń muzycznych, Produkcja koncertów muzycznych, Przedstawienia
muzyczne, Rozrywka w postaci koncertów, Usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, Usługi rozrywkowe w postaci
występów koncertowych, Usługi rozrywkowe w postaci występów
zespołów muzycznych, Występy muzyczne na żywo, Impresariat artystyczny, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Zarządzanie stroną
artystyczną występów muzycznych, Zarządzanie koncertami.

(111) 344393
(220) 2021 02 25
(210) 525223
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) OŁDYTOWSKI MATEUSZ, Supraśl (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OTAKO STUDIO
(510), (511) 35 Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, 41 Fotografia, Montaż wideo, Produkcja
filmów, Nauczanie i szkolenia, Usługi w zakresie animacji efektów
specjalnych do filmów i wideo, 42 Projektowanie graficzne, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie produktów, Projektowanie
mebli, Projektowanie form, Projektowanie wizualne, Projektowanie
dekoracji wnętrz, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie
audiowizualnych prac twórczych, Projektowanie szkła i produktów
szklanych, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, Programowanie animacji komputerowych, 44 Projektowanie krajobrazów, Projektowanie ogrodów i krajobrazów.
(111) 344394
(220) 2021 02 24
(210) 525231
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) PULINNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nebulisek
(510), (511) 10 Nebulizatory, Nebulizatory do użytku medycznego
i leczniczego, Inhalatory, Inhalatory do użytku medycznego i leczniczego, Aparaty i instrumenty medyczne do podawania substancji medycznych i leczniczych w postaci wziewnej, Akcesoria i części
zamienne do nebulizatorów i inhalatorów, 44 Udzielanie informacji
zdrowotnej, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej,
Dostarczanie informacji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Informacja dotycząca terapii
chorób układu oddechowego, Informacja o nebulizacji i inhalacji.
(111) 344395
(220) 2021 02 25
(210) 525252
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) KVAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ogorzele (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aromacin
(510), (511) 31 Dodatki do pasz nie do celów leczniczych, pasza, mieszanka paszowa dietetyczna, mieszanka paszowa uzupełniająca,
premiks paszowy.
(111) 344396
(220) 2021 02 25
(151) 2021 07 15
(441) 2021 03 29
(732) KONIUSZ MICHAŁ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sfera Intima
(540)

(591) czarny, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14

(210) 525254
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(510), (511) 3 Olejki eteryczne, Zapachy, Środki zapachowe do celów
domowych, Środki zapachowe do samochodów, Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do włosów, Kremy do twarzy
i ciała [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Żele
do twarzy i ciała [kosmetyki], Kosmetyki do paznokci, Środki czyszczące, Mydła, Nielecznicze płyny do kąpieli, Szampony, Preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Żele do użytku kosmetycznego, Mleczka kosmetyczne, Maseczki do skóry [kosmetyki], Peelingi złuszczające do ciała, Peelingi
złuszczające do celów kosmetycznych, Kremy kosmetyczne, Nielecznicze balsamy, Olejki nielecznicze, Olejki toaletowe, Olejki do celów
kosmetycznych, Pianki [kosmetyki], Pianki do oczyszczania ciała, Pomadki do ust, Masła do ciała, Płyny do pielęgnacji włosów, Odżywki
do włosów, Środki do czyszczenia zębów, Masła do twarzy i ciała,
Maski do pielęgnacji włosów, Odżywki do włosów, Środki do pielęgnacji włosów, Toniki do twarzy [kosmetyki], Serum do celów kosmetycznych, Serum pielęgnacyjne, Piorące do użytku w gospodarstwie
domowym, Proszki do prania, Balsam do ust, 5 Kremy lecznicze,
Kremy farmaceutyczne, Lecznicze balsamy, Olejki lecznicze, Borowina lecznicza, Borowina do kąpieli, Balsamy do użytku medycznego,
Balsamiczne preparaty do celów medycznych, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Detergenty do celów medycznych, Chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, Intymne preparaty nawilżające,
Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze
preparaty toaletowe, Majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, Majtki higieniczne, Maści do celów farmaceutycznych,
Mazidła, Mleko w proszku dla niemowląt, Mydła antybakteryjne,
Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Pomady do celów medycznych, Napary lecznicze, Pieluchomajtki dziecięce, Pieluchy dla osób
cierpiących na inkontynencję, Pieluszki dla niemowląt, Preparaty
diagnostyczne, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Sole
do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Sole
do kąpieli mineralnych, Szampony lecznicze, Środki dezynfekcyjne
do leków higienicznych, Świeczki do masażu do celów terapeutycznych, Tampony, Waciki do celów medycznych, Wata antyseptyczna,
Wata aseptyczna, Woda termalna, Wody mineralne do celów medycznych, Wypełnienia skóry do wstrzykiwania, Zioła lecznicze, Żywność dla niemowląt, Wazelina do celów medycznych.

(111) 344397
(220) 2021 02 26
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) HRYNIEWICKI KAMIL, Mońki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZWAGRÓWKA ŚWIEŻO PĘDZONA
ŚMIECHAWATV
(540)

(210) 525260

NA

GRZYBKACH

(591) czarny, szary, ciemnoczerwony, brązowy, beżowy, biały,
różowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 02.01.01, 11.03.25, 19.07.25, 26.01.14
(510), (511) 41 Produkcja filmów wideo, Produkcja nagrań wideo,
Wypożyczanie filmów wideo, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, Pisanie scenariuszy, Konsultacje edytorskie, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Muzyczne
usługi wydawnicze, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Pisanie scenariuszy filmowych, Pisanie tekstów [innych niż teksty re-
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klamowe], Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji
przez Internet, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem
baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, Publikowanie, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikacje multimedialne, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Publikowanie książek
związanych z rozrywką, Publikowanie materiałów multimedialnych
online, Publikowanie piosenek, Publikowanie plakatów, Tworzenie
[opracowywanie] podcastów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą
być przeglądane, Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Edukacja, rozrywka i sport, Produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Adaptacja i montaż
kinematograficzny, Dubbing, Dubbing do filmów, Edycja nagrań wideo, Edycja nagrań audio, Edycja zdjęć, Filmy kinowe (Produkcja-),
Fotografia, Fotografia portretowa, Montaż filmów, Montaż filmów kinowych, Montaż filmów (Kinematograficznych-), Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż wideo, Prezentacja nagrań wideo,
Produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów animowanych,
Produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, Opracowywanie formatów do filmów, Produkcja filmów, Produkcja edukacyjnych nagrań
dźwiękowych i wideo, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja filmów kinowych, Produkcja filmów w celach rozrywkowych,
Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Produkcja graficznych
fragmentów filmowych, Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/
lub wideo, Produkcja piosenek do filmów, Produkcja programów animowanych i z udziałem aktorów, Produkcja prezentacji audiowizualnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja przedstawień
i filmów, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Produkcja rozrywki audio, Produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, Produkowanie filmów, Realizacja rozrywki na żywo, Realizacja programów rozrywkowych na żywo, Realizacja nagrań fonograficznych, Realizacja
telewizyjnych programów rozrywkowych, Tworzenie filmów rysunkowych, Usługi edycji nagrań audio i wideo, Usługi produkcji filmów,
Usługi nagrywania i produkcji audio, Usługi w zakresie gier wideo,
Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Centra rozrywki, Kabarety,
Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Organizowanie festiwali
w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, Organizowanie spektakli rozrywkowych, Pokazy filmowe, Pokazy filmów wideo, Pokazy filmów
kinowych, Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, Pokazy
filmów kinematograficznych, Produkcja programów telewizyjnych
na żywo w celach rozrywkowych, Produkcja programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Przedstawianie filmów, Rozrywka,
Rozrywka filmowa, Rozrywka on-line, Rozrywka interaktywna online,
Rozrywka z udziałem muzyki, Studia filmowe, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów nie do pobrania, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem
kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], Udostępnianie filmów
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, Usługi rozrywkowe.

(111) 344398
(220) 2021 02 26
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732) CHUPIKOV OLEKSANDR, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LavenderBear
(540)

(210) 525271

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(111) 344399
(220) 2021 02 25
(151) 2021 07 15
(441) 2021 03 29
(732) SZOSTAK KRZYSZTOF DOORSY, Bielice (PL)

(210) 525276
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(540) (znak słowny)
(540) PREDATOR
(510), (511) 19 Drzwi i okna niemetalowe, drzwiowe: futryny, ościeżnice, skrzydła i płyty niemetalowe, Drzwi płycinowe, drzwi tłoczone,
drzwi pełne i przeszklone do biur i mieszkań, drzwi z izolacją termiczną i akustyczną dla hoteli, domów, biur, pensjonatów, zakładów
produkcyjnych, szpitali, obiektów handlowo-usługowych, Okienice
niemetalowe, Ramy okienne niemetalowe, Okna szalówki, Okładziny drewniane, Okładziny i okrycia niemetalowe dla budownictwa,
Okna witrażowe, 20 Osprzęt niemetalowy do drzwi i okien, Klamki
do drzwi i okien niemetalowe.
(111) 344400
(220) 2021 02 26
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732) WĘGŁOWSKI ŁUKASZ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘGŁOWSKI KANCELARIA ADWOKACKA
(540)

(210) 525282
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Słodycze czekoladowe, Słodycze gotowane, Słodycze nielecznicze,
Słodycze owocowe, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze słodzone
ksylitolem, Słodycze zawierające owoce, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Sos czekoladowy, Sosy, Sosy o smakach orzechowych, Sosy owocowe, sosy i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, Sosy w puszkach, Sosy w proszku, Sosy zagęszczone,
Sosy zawierające orzechy, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze
płynne, Wyroby z kakao, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Żelki.

(111) 344402
(220) 2021 02 08
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) ZŮBEK PETR DESIGN, Wąchock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROOKLYN GROOVE KOSMETYKI Z ROŚLIN
(540)

(210) 524377

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 27.05.01
(510), (511) 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne.
(111) 344401
(220) 2021 02 26
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dżemolada
(540)

(210) 525283

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.01
(510), (511) 29 Desery owocowe, Dżemy, galaretki, kompoty, pasty
owocowe, Kandyzowane owoce, Kandyzowane przekąski owocowe,
Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców
przeznaczone do gotowania, Konserwy z owocami, Krojone owoce,
Marmolada, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Owoce aromatyzowane,
Owoce glazurowane, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce
w puszkach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty do smarowania, Pasta z owoców, Pasty do smarowania składające się głównie
z owoców, przetworzone owoce, pokrojone owoce, Proszki owocowe,
Przeciery owocowe, Przekąski na bazie owoców, Przekąski z owoców,
Przetwory owocowe [dżemy], Sałatki owocowe, Sfermentowane owoce, Skórki owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, 30 Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Budynie
deserowe, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Desery
czekoladowe, Desery z muesli, Gotowe desery [wyroby cukiernicze],
Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe desery [na bazie czekolady],
Gotowe sosy, Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci
past do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania, Musy, Musy
czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Nielecznicze wyroby cukiernicze, Pasty czekoladowe, Pasty
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty
czekoladowe [do smarowania], Polewy cukiernicze, Polewy do lodów,
Preparaty na bazie kakao, Preparaty z kakao, Produkty na bazie czekolady, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie
wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru,

(531) 07.11.01, 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, Mydła perfumowane, Mydła karbolowe, Mydła
nielecznicze, Przeciwpotowe mydła, Mydła toaletowe, Mydła kosmetyczne, Mydła granulowane, Mydła w płynie, Nielecznicze mydła toaletowe, Mydła w żelu, Mydła do rąk, Mydła w kostce, Mydła do prania,
Mydła do twarzy, Produkty z mydła, Mydła robione ręcznie, Mydła
i żele, Mydła w kremie, Mydła do użytku osobistego, Mydła w postaci
żelu, Mydła do pielęgnacji ciała, Mydła przeciwpotowe do stóp, Mydła do użytku domowego, Mydła w kremie do mycia, Kostki mydła
do mycia ciała, Mydła z gąbką roślinną [luffą], Mydła w płynie do kąpieli, Mydła do czyszczenia przedmiotów wykonanych ze skóry,
Emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, Kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, Mydła w płynie do rąk i twarzy, Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Pianki [kosmetyki], Kosmetyki upiększające, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki
organiczne, Toniki [kosmetyki], Eyelinery [kosmetyki], Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do brwi, Preparaty samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki dla zwierząt, Koncentraty nawilżające
[kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki do samoopalania, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki do włosów,
Balsamy samoopalające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki],
Żele nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki
do ozdabiania, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do ust, Kosmetyki
zawierające pantenol, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki
dla dzieci, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Kosmetyki w formie olejków, Kremy do ciała [kosmetyki],
Kosmetyki w postaci różu, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Balsamy do opalania [kosmetyki],
Toniki do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Maseczki do skóry [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], Kosmetyki
w formie mleczek, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki
do cery zmarszczkowej, Kosmetyki w formie żeli, Kolorowe kosmetyki do oczu, Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki w postaci płynów, Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Produkty powlekające usta [kosmetyki],
Kosmetyki do makijażu twarzy, Pudry w kamieniu [kosmetyki], Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Kosmetyki w gotowych zestawach,
Błyszczyki do ust [kosmetyki], Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kolorowe kosmetyki dla dzieci,
Podkłady do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Mleczka do opalania [kosmetyki], Kosmetyki do pielęgnacji
urody, Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Żele
po opalaniu [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Płyny
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do twarzy [kosmetyki], Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki],
Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], Środki nawilżające
do twarzy [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki],
Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Mieszanki
do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Zmywacze lakieru do paznokci
[kosmetyki], Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Perełki zawierające
kosmetyki do kąpieli, Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kosmetyki w formie sproszkowanej
[pudry], Szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki],
Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry
[kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Produkty
przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki do makijażu do kompaktów, Płyny
do mycia twarzy [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy
[kosmetyki], Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Kosmetyki
w postaci cieni do powiek, Wymienne wkłady pudru do puderniczek
[kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki,
Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Paski
do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów
[kosmetyki], Peeling do stóp, Peeling w żelu, Peelingi złuszczające
do ciała, Kosmetyczne peelingi do ciała, Peelingi złuszczające
do stóp, Peelingi złuszczające do rąk, Peelingi złuszczające do twarzy,
Nielecznicze peelingi do twarzy, Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi],
Preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], Dezodoranty, Dezodoranty przeciwpotne, Dezodoranty dla zwierząt, Dezodoranty do stóp, Dezodoranty i antyperspiranty, Dezodoranty dla ludzi,
Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, Dezodoranty do stóp [aerozole], Dezodoranty do pielęgnacji ciała, Dezodoranty do użytku
osobistego, w postaci sztyftów, Środki z dezodorantem do czyszczenia kuwet, Dezodoranty do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], Dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], Dezodoranty
w sprayu dla kobiet, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Dezodoranty
do użytku osobistego, Dezodoranty w kulce [przybory toaletowe],
Balsam odżywczy, Balsamy oczyszczające, Nielecznicze balsamy, Balsam po goleniu, Balsam do brody, Balsam do ciała, Balsam do włosów, Balsamy do włosów, Balsamy do brody, Balsamy dla niemowląt,
Balsamy do rąk, Nielecznicze balsamy do stóp, Nielecznicze balsamy
do stóp, Balsamy do ust, Balsamy do opalania, Balsamy po opalaniu,
Balsamy do ciała, Balsamy do golenia, Balsamy do rąk nielecznicze,
Balsamy do redukcji cellulitu, Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Nielecznicze balsamy do skóry, Balsamy do celów kosmetycznych, Kremy i balsamy kosmetyczne, Nielecznicze balsamy
do ust, Kremy i balsamy do opalania, Balsamy do cery z wypryskami,
Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Emulsje [balsamy]
do ochrony przeciwsłonecznej, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Perfumowane balsamy
do ciała [preparaty toaletowe], Nawilżane ręczniki papierowe do rąk
nasączane balsamem kosmetycznym, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów, Mydła, Mydła perfumowane, Perfumowane mydła, Mydła karbolowe, Mydła nielecznicze, Przeciwpotowe mydła, Mydła toaletowe, Mydła kosmetyczne,
Mydła granulowane, Mydła w płynie, Nielecznicze mydła toaletowe,
Mydła w żelu, Mydła do rąk, Mydła w kostce, Mydła do prania, Mydła
do twarzy, Produkty z mydła, Mydła robione ręcznie, Mydła i żele, Mydła w kremie, Mydła do użytku osobistego, Mydła w postaci żelu, Mydła do pielęgnacji ciała, Mydła przeciwpotowe do stóp, Mydła
do użytku domowego, Mydła w kremie do mycia, Kostki mydła
do mycia ciała, Mydła z gąbką roślinną [luffą], Mydła w płynie do kąpieli, Mydła do czyszczenia przedmiotów wykonanych ze skóry,
Emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, Kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, Mydła w płynie do rąk i twarzy, Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Pianki [kosmetyki], Kosmetyki upiększające, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki
organiczne, Toniki [kosmetyki], Eyelinery [kosmetyki], Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do brwi, Preparaty samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki dla zwierząt, Koncentraty nawilżające
[kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Środki nawilżające [ko-
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smetyki], Kosmetyki do samoopalania, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki do włosów,
Balsamy samoopalające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki],
Żele nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki
do ozdabiania, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do ust, Kosmetyki
zawierające pantenol, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki
dla dzieci, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Kosmetyki w formie olejków, Kremy do ciała [kosmetyki],
Kosmetyki w postaci różu, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Balsamy do opalania [kosmetyki],
Toniki do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Maseczki do skóry [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], Kosmetyki
w formie mleczek, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki
do cery zmarszczkowej, Kosmetyki w formie żeli, Kolorowe kosmetyki do oczu, Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki w postaci płynów, Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Produkty powlekające usta [kosmetyki],
Kosmetyki do makijażu twarzy, Pudry w kamieniu [kosmetyki], Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Kosmetyki w gotowych zestawach,
Błyszczyki do ust [kosmetyki], Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kolorowe kosmetyki dla dzieci,
Podkłady do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Mleczka do opalania [kosmetyki], Kosmetyki do pielęgnacji
urody, Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Żele
po opalaniu [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Płyny
do twarzy [kosmetyki], Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki],
Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], Środki nawilżające
do twarzy [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki],
Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Mieszanki
do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Zmywacze lakieru do paznokci
[kosmetyki], Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Perełki zawierające
kosmetyki do kąpieli, Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kosmetyki w formie sproszkowanej
[pudry], Szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki],
Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry
[kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Produkty
przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki do makijażu do kompaktów, Płyny
do mycia twarzy [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy
[kosmetyki], Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Kosmetyki
w postaci cieni do powiek, Wymienne wkłady pudru do puderniczek
[kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki,
Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych,
Puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], Środki nawilżające
przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Paski do wybielania
zębów nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], Peeling do stóp, Peeling w żelu, Peelingi złuszczające do ciała, Kosmetyczne peelingi do ciała, Peelingi złuszczające do stóp, Peelingi złuszczające do rąk, Peelingi złuszczające do twarzy, Nielecznicze peelingi
do twarzy, Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Preparaty
złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], Preparaty złuszczające
do oczyszczania skóry [peelingi], Dezodoranty, Dezodoranty przeciwpotne, Dezodoranty dla zwierząt, Dezodoranty do stóp, Dezodoranty i antyperspiranty, Dezodoranty dla ludzi, Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, Dezodoranty do stóp [aerozole],
Dezodoranty do pielęgnacji ciała, Dezodoranty do użytku osobistego, w postaci sztyftów, Środki z dezodorantem do czyszczenia kuwet, Dezodoranty do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne],
Dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], Dezodoranty w sprayu
dla kobiet, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Dezodoranty do użytku
osobistego, Dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], Balsam odżywczy, Balsamy oczyszczające, Nielecznicze balsamy, Balsam po goleniu, Balsam do brody, Balsam do ciała, Balsam do włosów, Balsamy
do włosów, Balsamy do brody, Balsamy dla niemowląt, Balsamy
do rąk, Nielecznicze balsamy do stóp, Nielecznicze balsamy do stóp,
Balsamy do ust, Balsamy do opalania, Balsamy po opalaniu, Balsamy
do ciała, Balsamy do golenia, Balsamy do rąk nielecznicze, Balsamy
do redukcji cellulitu, Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe],
Nielecznicze balsamy do skóry, Balsamy do celów kosmetycznych,
Kremy i balsamy kosmetyczne, Nielecznicze balsamy do ust, Kremy
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i balsamy do opalania, Balsamy do cery z wypryskami, Balsamy
do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Emulsje [balsamy] do ochrony
przeciwsłonecznej, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy
do wygładzania i prostowania włosów, Perfumowane balsamy
do ciała [preparaty toaletowe], Nawilżane ręczniki papierowe do rąk
nasączane balsamem kosmetycznym.

(111) 344404
(220) 2021 02 17
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOTEBAL
(540)
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(210) 524764

(111) 344403
(220) 2021 02 13
(210) 524579
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) POLSKIE CENTRUM ROZWOJU KSZTAŁCENIA CYFROWEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lepiej z nauką.pl
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 20.01.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Usługi sieci telekomunikacyjnych, Telekomunikacja,
Usługi telekomunikacyjne, Dostarczanie i wynajem infrastruktury
i sprzętu telekomunikacyjnego, Udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych do celów edukacyjnych, Udostępnianie instalacji telekonferencyjnych do celów edukacyjnych, Umożliwianie dostępu
osobom trzecim do infrastruktury telekomunikacyjnej, Wynajem
sprzętu i obiektów telekomunikacyjnych, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajem systemów łączności bezprzewodowej,
Wynajem urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie aparatury
i instalacji telekomunikacyjnych, Wypożyczanie komputerowych
urządzeń i przyrządów łącznościowych, Wypożyczanie sprzętu
i urządzeń komunikacyjnych, Wypożyczanie smartfonów, Wypożyczanie urządzeń do nadawania sygnałów wideo, Wypożyczanie
urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego umożliwiającego łączność
z sieciami, Wypożyczanie urządzeń komunikacyjnych, Zapewnianie
instalacji telekonferencyjnych, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą
telekomunikacji, Dostarczanie elektronicznych łączy komunikacyjnych, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, Dystrybucja
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej lub Internetu, Dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie elektronicznych połączeń wideo, Udostępnianie elektronicznych łączy
dźwiękowych, Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi,
Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych,
Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Zapewnianie dostępu do forów internetowych, Zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], Zapewnianie dostępu
do kanałów telekomunikacyjnych w zakresie usług telezakupów, Zapewnianie dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu
do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform
handlu elektronicznego w Internecie, Zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, Zapewnianie dostępu
do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do stron w Internecie,
Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie dostępu
do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, Zapewnianie dostępu
do stron internetowych lub wszelkich innych sieci komunikacyjnych,
Zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, Zapewnianie
dostępu do witryn elektronicznych, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści audio za pośrednictwem
Internetu, Zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci
komputerowej i stron online zawierających informacje na szeroki
wachlarz tematów, Zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, Zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie,
Zapewnianie użytkownikom dostępu do informacji w Internecie.

(591) ciemnoniebieski, biały, srebrny
(531) 02.01.01, 02.01.30, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.03, 26.11.07,
26.11.08, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Olejki eteryczne, Kosmetyki, Płyny do pielęgnacji włosów, Serum pielęgnacyjne, Serum do celów kosmetycznych, Kosmetyki do włosów, Serum do włosów, Szampony, Preparaty do włosów,
Olejki do włosów, 5 Szampony lecznicze, Środki pobudzające wzrost
włosów, Lecznicze płyny do włosów, Preparaty lecznicze na porost
włosów, Serum, Preparaty dermatologiczne.
(111) 344405
(220) 2021 02 17
(210) 524819
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) CENTRUM TERAPII ROZPROSZONE ZMYSŁY MAŁGORZATA
WIŚNIEWSKA KAMIENIK SPÓŁKA JAWNA, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kocurek
(510), (511) 41 Przedszkola, Akredytacja usług edukacyjnych, Nauczanie
indywidualne, Nauczanie i szkolenia, Obozy letnie [rozrywka i edukacja],
Obozy rekreacyjne, Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach
letnich, Organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, Organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, Organizacja atrakcji
na obozach letnich, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja
i prowadzenie balów, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja
imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez rozrywkowych,
Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, Organizacja przyjęć, Organizacja rozrywki
na imprezy urodzinowe, Organizacja webinariów, Organizacja widowisk, Organizowanie balów, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Przedstawienia objazdowe stanowiące usługi rozrywkowe,
Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Rozrywka
z udziałem muzyki, Studia tańca, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gry planszowe go, Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udostępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu
do karaoke, Udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, Usługi
biblioteczne, Usługi bibliotek [wypożyczanie książek], Usługi centrów
rozrywki na obozach wakacyjnych, Usługi dekorowania balonami, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi rekreacyjne dla osób starszych,
Usługi rekreacyjne, Usługi rekreacyjne związane z wędrówkami z plecakiem, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi szkół
[edukacja], Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edu-
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kacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi w zakresie klubów tańca, Usługi
w zakresie kultury, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka],
Warsztaty do celów rekreacyjnych, Edukacja, Zapewnianie edukacji,
Szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne, Usługi przedszkoli [edukacja],
Usługi edukacji percepcyjnej, Edukacyjne usługi egzaminowania, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych,
Publikowanie książek edukacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Opracowywanie podręczników edukacyjnych, Organizowanie
konkursów edukacyjnych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Zarządzanie usługami edukacyjnymi, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Organizowanie gier edukacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Prowadzenie
imprez edukacyjnych, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Przyznawanie świadectw edukacyjnych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów
edukacyjnych, Przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, Nauka
tańca dla dzieci, Usługi dziecięcych placów zabaw, Usługi edukacyjne
świadczone dla dzieci, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci,
Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Zajęcia zorganizowane, dla
dzieci [rozrywka / edukacja], Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci,
Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne
związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyjne
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Udostępnianie
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, Szkolenia
w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, Świadczenie usług
edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, 44
Usługi terapeutyczne, Terapia mowy, Terapia sztuką, Usługi terapeutyczne, Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, Usługi terapii chelatowej,
Terapia mowy i słuchu, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w zakresie terapii mowy, Zabiegi terapeutyczne dla ciała,
Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Usługi w zakresie terapii za pomocą
światła, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, Usługi doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, Przeprowadzanie testów
psychologicznych, Usługi w zakresie testów psychologicznych, Zabiegi
terapeutyczne dla ciała, Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej,
Przeprowadzanie diagnozy chorób, Usługi diagnozy psychologicznej,
Wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, Badania
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Usługi diagnostyki medycznej [testy
i analizy], Obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej,
Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Usługi badań medycznych związane
z diagnozowaniem i leczeniem chorób.

(111) 344406
(220) 2021 02 17
(210) 524821
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) CENTRUM TERAPII ROZPROSZONE ZMYSŁY MAŁGORZATA
WIŚNIEWSKA KAMIENIK SPÓŁKA JAWNA, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rudy Kocurek
(510), (511) 41 Przedszkola, Akredytacja usług edukacyjnych, Nauczanie indywidualne, Nauczanie i szkolenia, Obozy letnie [rozrywka
i edukacja], Obozy rekreacyjne, Organizacja aktywności edukacyjnych
na obozach letnich, Organizacja aktywności kulturalnych na obozach
letnich, Organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, Organizacja atrakcji na obozach letnich, Organizacja i prezentacja widowisk,
Organizacja i prowadzenie balów, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych,
Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez
rozrywkowych, Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, Organizacja przyjęć, Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizacja webinariów,
Organizacja widowisk, Organizowanie balów, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Przedstawienia objazdowe stanowiące
usługi rozrywkowe, Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Przygotowywanie tekstów
do publikacji, Rozrywka z udziałem muzyki, Studia tańca, Szkolenia
ruchowe dla dzieci, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Świadczenie usług związanych z re-
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kreacją wodną, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do gry w gry planszowe go, Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udostępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów
rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu do karaoke, Udostępnianie
sprzętu i obiektów rozrywkowych, Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek
[wypożyczanie książek], Usługi centrów rozrywki na obozach wakacyjnych, Usługi dekorowania balonami, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi rekreacyjne dla osób starszych, Usługi rekreacyjne, Usługi
rekreacyjne związane z wędrówkami z plecakiem, Usługi rozrywkowe
dla dzieci, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi szkół [edukacja], Usługi wynajmu
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi w zakresie klubów tańca, Usługi w zakresie kultury, Usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Warsztaty do celów rekreacyjnych, Edukacja, Zapewnianie edukacji, Szkolenia edukacyjne,
Usługi edukacyjne, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi edukacji percepcyjnej, Edukacyjne usługi egzaminowania, Publikacja materiałów
edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie
książek edukacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Opracowywanie podręczników edukacyjnych, Organizowanie konkursów
edukacyjnych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Zarządzanie
usługami edukacyjnymi, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Organizowanie gier edukacyjnych,
Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Prowadzenie imprez
edukacyjnych, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Przyznawanie
świadectw edukacyjnych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych,
Prowadzenie kursów edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów
edukacyjnych, Przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, Nauka
tańca dla dzieci, Usługi dziecięcych placów zabaw, Usługi edukacyjne
świadczone dla dzieci, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci,
Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Zajęcia zorganizowane, dla
dzieci [rozrywka / edukacja], Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci,
Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne
związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyjne
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Udostępnianie
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, Szkolenia
w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, Świadczenie usług
edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych.

(111) 344407
(220) 2021 02 24
(210) 525119
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) JAŚNIKOWSKI ROBERT, Oława (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dolnośląski Zakład Pogrzebowy Firma Jaśnikowski
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z trumnami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tabliczkami nagrobnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nagrobkami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z nekrologami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wieńcami pogrzebowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą żałobną, 45 Prowadzenie ceremonii
pogrzebowych, Usługi pogrzebowe, Usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, Usługi w zakresie balsamowania.
(111) 344408
(220) 2021 02 25
(210) 525189
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AD kontakt
(540)

(591) żółty, zielony, ciemnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15
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(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Chemiczne środki
wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze.

(111) 344409
(220) 2021 02 25
(210) 525191
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AD pH
(540)

(591) żółty, zielony, ciemnoszary
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Chemiczne środki
wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 Pestycydy rolnicze, Pestycydy.
(111) 344410
(220) 2021 03 01
(210) 525344
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) BESTERDA VEL BESZTERDA JOANNA DORADCA
MIESZKANIOWY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) doradca mieszkaniowy
(540)

(591) czarny, biały, niebieski, granatowy
(531) 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie pośrednictwa handlowego
polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi doradztwa
handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, Organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamowych, Usługi agencji importowo-eksportowych,
36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości
dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Szacowanie majątku nieruchomego, Dzierżawa majątku nieruchomego, Wynajmowanie obiektów mieszkalnych, użytkowych, handlowych i przemysłowych, Wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, pomieszczeń usługowo-przemysłowych,
Obrót nieruchomościami oraz pośrednictwo w tym zakresie, Usługi
sprzedaży powierzchni magazynowych i miejsc parkingowych, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie wycen, Analizy finansowe,
Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo inwestycyjne, 42 Usługi w następującym zakresie: wzornictwo przemysłowe,
stylizacja, architektura, Usługi artystów-grafików, designerów, projektantów, Usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka],
Badania techniczne oraz opracowywanie projektów technicznych,
Prace badawczo-rozwojowe na rzecz osób trzecich, Projektowanie
budynków, dekoracji wnętrz, Doradztwo oraz projektowanie budowlane, Planowanie urbanistyczne, Ekspertyzy z zakresu inżynierii
technicznej, w zakresie budownictwa, wyposażenia i architektury
wnętrz, Usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowo-usługowych, Usługi w zakresie
projektowania architektonicznego i budowlanego.
(111) 344411
(220) 2021 03 03
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) KOWALEWSKI ŁUKASZ INFO, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZANOVA

(210) 525446
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(540)

(591) zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 344412
(220) 2021 03 05
(210) 525607
(151) 2021 07 23
(441) 2021 04 06
(732) ERLI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cała przyjemność na naszej stronie
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych
polegająca na: udostępnianiu platformy internetowej w światowej
sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować
i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz
realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, Usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów
biznesowych, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa
w interesach, Usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między
przedsiębiorstwami gospodarczymi, Administrowanie odnoszące
się do metod sprzedaży, Udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Udzielanie informacji
dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem internetu, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe,
Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Usługi reklamowe, w tym
reklama on-line w sieci komputerowej, Publikowanie materiałów
reklamowych online, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, Pośrednictwo
w zakresie reklamy, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Dystrybucja
reklam i ogłoszeń handlowych, Gromadzenie informacji handlowych,
Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, Pozyskiwanie i dostarczanie informacji statystycznych
i cenowych dotyczących handlu i działalności gospodarczej, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Świadczenie usług
w zakresie katalogów informacji handlowych online, Usługi handlowe
online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję,
a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 38 Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, Przesyłanie informacji
drogą online, Transmisja danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyjnych, Usługi telekomunikacyjne,
Usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, Transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja danych na rzecz osób
trzecich, Transmisja sygnału dla handlu elektronicznego za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych i systemów transmisji danych,
Udostępnianie online elektronicznych tablic informacyjnych w celu
przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów,
Usługi komunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych
i dokumentów pomiędzy użytkownikami komputerów, Zapewnianie
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie.
(111) 344413
(220) 2021 03 10
(210) 525810
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) WIEREMIEJCZUK JOLANTA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WITACEMINA
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
diety i leki.
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(111) 344414
(220) 2021 03 10
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) HITO MILMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HITO SUSHI & THAI RESTAURANT
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 525813

(531) 05.03.20, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla
gości, Organizowanie bankietów, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie
posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące wykwintne artykuły
spożywcze, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów
dla gości, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji serwujących
tempurę, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi
restauracji sprzedających sushi, Usługi restauracyjne, 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) 344415
(220) 2021 03 10
(210) 525814
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) DIAMEO ANNA BECZEK, WOJCIECH ŁOJAN SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRINS
(540)

(591) różowy, niebieski
(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Usługi ubezpieczeniowe, 41 Szkolenia personelu, Szkolenia edukacyjne, Usługi szkolenia zawodowego,
Usługi szkolenia personelu, Usługi szkolenia dla personelu, Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, Przekazywanie know-how
[szkolenia], Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo
w zakresie szkolenia zawodowego, Usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów
[szkolenia], Kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, Kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami.
(111) 344416
(220) 2021 03 10
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) CORNER APP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) corner live
(540)

(210) 525817

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.18, 29.01.12
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(510), (511) 35 Prezentowanie informacji o towarach lub usługach
oferowanych na rynku, obejmujących zwłaszcza właściwości i ceny
owych towarów lub usług, w szczególności za pomocą serwisów
internetowych oraz aplikacji mobilnych, Umożliwienie porównania
towarów lub usług dostępnych na rynku, w szczególności za pomocą serwisów internetowych oraz aplikacji mobilnych, Usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne, Sporządzanie oraz publikowanie
recenzji towarów lub usług, Usługi doradcze dotyczące reklamy,
promocji i marketingu, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi prowadzenia sprzedaży
hurtowej i detalicznej, w tym także sprzedaży online, związane z następującymi produktami: odzież, obuwie, sprzęt elektroniczny, telefony, komputery, meble, narzędzia, artykuł budowlane, dekoracje,
artykuły do wyposażenia wnętrz, artykuły ogrodowe, produkty spożywcze, napoje alkoholowe, artykuły dla zwierząt, środki czyszczące,
produkty dla dzieci, zabawki, rowery, Usługi prowadzenia sprzedaży
hurtowej i detalicznej, w tym także sprzedaży online, związane z następującymi produktami: kosmetyki, perfumy, środki higieny osobistej, suplementy diety, leki, urządzenia medyczne, książki, gry, gry
komputerowe, muzyka, filmy, sprzęt sportowy, sprzęt do ćwiczeń,
samochody, części i akcesoria samochodowe, opony i felgi, nieruchomości, antyki, dzieła sztuki, artykuły kolekcjonerskie, maszyny
i urządzenia, artykuły biurowe, 38 Prowadzenie oraz zapewnianie
użytkownikom dostępu do serwisów internetowych lub aplikacji
mobilnych, umożliwiających w szczególności wymianę wiadomości
oraz treści-takich, jak zwłaszcza: obrazy, filmy, nagrania dźwiękowe
itd., Prowadzenie oraz zapewnianie użytkownikom dostępu do serwisów internetowych lub aplikacji mobilnych, umożliwiających
użytkownikom przekaz dźwięku i obrazu „na żywo”, w szczególności celem umożliwienia sprzedaży towarów lub usług na rzecz
innych użytkowników w trakcie takiego przekazu, Udostępnianie
forów internetowych online, Udostępnianie portali internetowych,
Udostępnianie aplikacji mobilnych, Transmisja wiadomości i plików
cyfrowych za pośrednictwem mediów elektronicznych, Przesyłanie,
otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, Zapewnianie dostępu
do baz danych, Doradztwo dotyczące wskazanych wcześniej usług,
Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach
komputerowych.

(111) 344417
(220) 2021 03 10
(210) 525826
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) SELLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BABEES
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych,
Tkaniny, 25 Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy,
Obuwie, Odzież.
(111) 344418
(220) 2021 03 10
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) Brnovar s.r.o., Staré Brno (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) TUP
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 525828

(111) 344419
(220) 2021 03 10
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) Brnovar s.r.o., Staré Brno (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) Starozdroj
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 525831

(111) 344420
(220) 2021 03 10
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) Brnovar s.r.o., Staré Brno (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) Vltavan
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 525833

(111) 344421
(151) 2021 07 21

(210) 525848

(220) 2021 03 09
(441) 2021 04 06
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(732) KOCZYŃSKI JAROSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HOWSMART
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 42 Projektowanie budowlane.
(111) 344422
(220) 2021 03 10
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) WITT AMADEUSZ, Ostróda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOKATY MAZURSKIE
(540)

(210) 525856

(591) niebieski, zielony, jasnozielony, biały
(531) 26.04.08, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 36 Usługi w zakresie nieruchomości.
(111) 344423
(220) 2021 03 10
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) SZYMKOWIAK PAWEŁ PABLO, Borkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PABLO UNLTD
(540)

(210) 525859

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Ochraniacze głowy do uprawiania sportu, Ochraniacze
termiczne [odzież] do ochrony przed wypadkami lub urazami, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Ochraniacze na głowę do karate,
Ochraniacze na brzuch, chroniące przed urazami [inne niż elementy
ubiorów sportowych lub przystosowane do użytku w określonych zajęciach sportowych], Ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami,
28 Artykuły i sprzęt sportowy, Dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy, Hydropłaty do desek będących sprzętem sportowym, Kusze [sprzęt
sportowy], Piłki jako sprzęt sportowy, Słupki do siatek tenisowych
[sprzęt sportowy], Sprzęt do treningów sportowych, Sprzęt sportowy,
Tyczki do skoków o tyczce (sprzęt sportowy), Sprzęt sportowy dla zwierząt domowych, Zabawkowy sprzęt sportowy, Rękawice bokserskie.
(111) 344424
(220) 2021 03 10
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) ŚWIERKOWSKI PAWEŁ, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARKONOSKA TŁOCZNIA ESTD 2015
(540)

(210) 525878

(591) złoty, biały, szary, czarny
(531) 06.01.02, 05.01.10, 05.01.16, 25.01.25, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16,
26.01.17, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
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(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności.

(111) 344425
(220) 2021 03 10
(210) 525881
(151) 2021 07 27
(441) 2021 03 29
(732) LAKATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rydułtowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAKATE
(510), (511) 6 Ogrodzenia metalowe, Ogrodzenia z metali nieszlachetnych, Wiaty wykonane głównie z materiałów metalowych, Pergole z metalu, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Pawilony metalowe, 19 Ogrodzenia niemetalowe, Ogrodzenia z tworzyw
sztucznych, Dekoracje wykonane z kamienia, Materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów
i betonu, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Pergole
niemetalowe, Pawilony wykonane z materiałów niemetalowych.
(111) 344426
(220) 2021 03 10
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) MALISZEWSKI IGOR, Mińsk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IGGY PIZZA
(510), (511) 43 Pizzerie, Usługi restauracyjne.

(210) 525884

(111) 344427
(220) 2021 03 11
(210) 525897
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Żórawina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wilmar
(510), (511) 1 Białka do użytku w przemyśle, Białko roślinne do celów przemysłowych, Proteiny do użytku w procesie produkcji, Białka roślinne jako surowce, Białka spożywcze, Proteiny dla przemysłu
spożywczego, Białko stosowane w produkcji kosmetyków, Białka roślinne do użytku w produkcji artykułów spożywczych, suplementów
diety, kosmetyków, produktów farmaceutycznych i chemicznych,
Białka spożywcze do konsumpcji przez człowieka [materiał surowy],
Koncentraty białek roślinnych do użytku przemysłowego, Izolaty białek roślinnych do użytku przemysłowego, Dodatki chemiczne używane w produkcji żywności, napojów, kosmetyków, suplementów
diety, produktów farmaceutycznych i chemicznych, Dodatki chemiczne do paliwa, Substancje chemiczne do konserwowania żywności, Produkty uboczne procesów obróbki roślin oleistych do celów
przemysłowych, 4 Oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, Paliwa, Paliwa olejowe przemysłowe, Paliwa ze źródeł biologicznych, biopaliwa, Biodiesel, Środki polepszające spalanie [oleje], Oleje roślinne
do celów przemysłowych, Olej rzepakowy do celów przemysłowych,
5 Białkowe suplementy diety, Suplementy diety zawierające białko,
Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, Dietetyczne dodatki
do żywności, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Koncentraty i izolaty białek
roślinnych do użytku w suplementach diety, Koncentraty i izolaty
białek roślinnych do użytku jako dodatek do żywności dietetycznej,
Substancje dietetyczne w postaci koncentratów i izolatów białek
roślinnych przystosowane do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety dla zwierząt, Białkowe suplementy dla
zwierząt, Dodatki do żywności dla zwierząt w postaci koncentratów
i izolatów białek roślinnych, Preparaty farmaceutyczne dla zwierząt,
29 Oleje spożywcze, Tłuszcze jadalne, Produkty spożywcze w postaci białek roślinnych i izolatów białek roślinnych, Proteiny i preparaty
proteinowe do celów konsumpcyjnych, Przetworzone rośliny oleiste,
Produkty żywnościowe z białek roślinnych i produkty spożywcze
zawierające białka roślinne, Koncentraty i izobaty białek roślinnych
jako dodatek do żywności, Formowane teksturowane białko roślinne do użytku jako substytut mięsa, 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby
piekarnicze zawierające białka roślinne, Mąka, Przetworzone zboża, Batony proteinowe do celów niemedycznych, Batony zbożowe,
Koncentraty i izobaty białek roślinnych jako dodatek do wypieków,
makaronów i wyrobów cukierniczych, 31 Pasze dla zwierząt, Makuchy, Makuchy rzepaku dla bydła, Pasze wzbogacone białkiem roślinnym, Karmy dla zwierząt, Proteiny do żywności dla zwierząt, Białka
roślinne, koncentraty białek roślinnych i izolaty białek roślinnych jako

Nr 32/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

pokarm dla zwierząt, Białka roślinne, koncentraty białek roślinnych
i izolaty białek roślinnych jako dodatek do karm i pasz dla zwierząt.

(111) 344428
(220) 2021 02 13
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) OSTROWSKI MARIUSZ, Olszyny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ART TAK!
(540)

(210) 524586

(591) niebieski, ciemnoniebieski, zielony
(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, 38 Usługi telekomunikacyjne, Telekomunikacja, Usługi sieci telekomunikacyjnych, 41 Usługi
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja,
rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.
(111) 344429
(220) 2021 03 11
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) POLAK BOŻENA, Mielno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paprykarz córki rybaka
(540)

(210) 525898

(591) biały, czarny, czerwony, szary, beżowy, zielony, niebieski,
brązowy
(531) 03.09.01, 03.09.06, 03.09.10, 03.09.24, 05.09.15, 26.01.04,
26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Gotowe dania
warzywne, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Gotowe posiłki
składające się głównie z owoców morza, Mrożone posiłki składające
się głównie z ryb, Mrożone pakowane przystawki składające się głównie z owoców morza, Mrożone gotowe posiłki składające się głównie
z warzyw, Mrożone gotowane ryby, Potrawy rybne, Potrawy gotowe
składające się głównie z warzyw, Przystawki na bazie warzyw, Przystawki gotowe do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców morza, Przekąski na bazie warzyw, Żywność chłodzona składająca
się głównie z ryb, Pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, Gotowane
owoce morza, Gotowane ryby, Konserwy rybne, Konserwowe owoce
morza, Konserwowane ryby, Konserwowane produkty rybne w słoikach, Mrożone produkty rybne, Mrożone owoce morza, Potrawy z ryb
do spożycia przez ludzi, Posiłki chłodzone przygotowane z ryb, Pasta
z owoców morza, Pasta rybna, Ryby w słoikach, Ryby przetworzone,
Ryby mrożone, Ryby marynowane, Ryby, Przystawki mrożone składające się głównie z owoców morza, Przetworzone owoce morza, Przeciery rybne, Produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, Produkty z owoców morza, Żywność przygotowywana z ryb, Pasty rybne,
Pasty z owoców morza, Pasty z ryb wędzonych.
(111) 344430
(220) 2021 03 11
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) POLAK BOŻENA, Mielno (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 525899
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(540) PAPRYKARZ CÓRKI RYBAKA
(510), (511) 29 Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Gotowe dania warzywne, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Gotowe
posiłki składające się głównie z owoców morza, Mrożone posiłki składające się głównie z ryb, Mrożone pakowane przystawki składające
się głównie z owoców morza, Mrożone gotowe posiłki składające
się głównie z warzyw, Mrożone gotowane ryby, Potrawy rybne, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Przystawki na bazie warzyw, Przystawki gotowe do spożycia, składające się przede
wszystkim z owoców morza, Przekąski na bazie warzyw, Żywność
chłodzona składająca się głównie z ryb, Pasty z ryb, owoców morza
i mięczaków, Gotowane owoce morza, Gotowane ryby, Konserwy
rybne, Konserwowe owoce morza, Konserwowane ryby, Konserwowane produkty rybne w słoikach, Mrożone produkty rybne, Mrożone
owoce morza, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Posiłki chłodzone przygotowane z ryb, Pasta z owoców morza, Pasta rybna, Ryby
w słoikach, Ryby przetworzone, Ryby mrożone, Ryby marynowane,
Ryby, Przystawki mrożone składające się głównie z owoców morza,
Przetworzone owoce morza, Przeciery rybne, Produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, Produkty z owoców morza, Żywność przygotowywana z ryb, Pasty rybne, Pasty z owoców morza,
Pasty z ryb wędzonych.
(111) 344431
(220) 2021 03 11
(210) 525908
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) SYGNIS NEW TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WIEDZA MA WARSTWY
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny do obróbki powierzchni, Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia
i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia,
Maszyny powlekające, Roboty przemysłowe, Maszyny odlewnicze
i do formowania, Maszyny drukujące i zszywające, Obrabiarki, Drukarki 3D, 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, Urządzenia mierzące, wykrywające,
monitorujące i kontrolujące, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia
do kopiowania, Drukarki, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia naukowe
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Usługi
w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie pozycjonowania marki,
Usługi public relations, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny do obróbki powierzchni, maszyny, obrabiarki oraz
narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, maszyny powlekające, roboty przemysłowe, maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny drukujące i zszywające, obrabiarki,
drukarki 3D, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących
towarów: urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, urządzenia mierzące, wykrywające,
monitorujące i kontrolujące, urządzenia pomiarowe, urządzenia
do kopiowania, drukarki, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia naukowe
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: statuetki,
figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, materiały drukowane, drobne wyroby metalowe, drobne wyroby z tworzyw sztucznych, breloki,
modele, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, opakowania, opakowania na upominki, uchwyty, słomki do picia, biodegradowalne słomki do picia drukowane 3D, lampy, lampy drukowane
3D, stojaki do ekspozycji, kasety do ekspozycji, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania
rynkowe, Sporządzanie raportów biznesowych, Przygotowywanie
raportów z analiz rynkowych, Informacja o działalności gospodarczej
i informacja handlowa, 40 Wyrób produktów na zamówienie, Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, Obróbka
materiałów (Informacje o-), Formowanie produktów syntetycznych,
Formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, Usługi odlewnicze,
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Usługi powielania 3D, Drukowanie, Drukowanie 3D, Wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii
i do produkcji na zamówienie, Wynajem maszyn i urządzeń drukarskich, Wynajem drukarek 3D, 42 Usługi naukowe i technologiczne,
Doradztwo technologiczne, Usługi analizy technologicznej, Usługi
w zakresie miernictwa i eksploracji, Wynajem sprzętu naukowego
i technologicznego, Usługi inżynieryjne, Usługi inżynieryjne oraz
usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, Usługi inżynieryjne dla osób trzecich, Testy inżynieryjne, Prace inżynieryjne, Badania
inżynieryjne, Pomiary inżynieryjne, Usługi inżynieryjne dotyczące
projektowania obrabiarek, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, Usługi inżynieryjne dotyczące systemów operowania metalem,
Usługi inżynieryjne dotyczące systemów formowania metali, Analizy
w zakresie inżynierii technologicznej, Usługi badawczo-rozwojowe, Prace badawczo-rozwojowe nad produktami, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Usługi projektowania, Projektowanie
techniczne i doradztwo, Projektowanie naukowe i technologiczne,
Projektowanie druków, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie
modeli, Projektowanie form, Projektowanie przyrządów, Projektowanie narzędzi, Projektowanie rzeźb, Projektowanie graficzne, Projektowanie maszyn przemysłowych, Projektowanie metod produkcji, Projektowanie sztuki komercyjnej, Projektowanie nowych produktów,
Projektowanie produktów, Projektowanie materiałów drukowanych,
Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie maszyn
specjalistycznych, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie
produktów inżynieryjnych, Projektowanie ozdobnego opracowania
graficznego, Projektowanie systemów pomiarowych, Testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi pomiarów
technicznych, Opracowywanie metod pomiarowych i testujących,
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 344432
(220) 2021 03 10
(210) 525909
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) IDZIKOWSKA JOANNA, Tąpkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Serca Kreacja
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, Inwestowanie funduszy
na cele charytatywne, Usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla
dzieci potrzebujących, Udzielanie Informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, Gromadzenie funduszy na cele
charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne,
Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele
charytatywne, Usługi zbierania funduszy na cele charytatywne
za pośrednictwem organizowania i prowadzenia gal, Przekazywanie funduszy, Transfer funduszy, Zbieranie funduszy, Organizowanie
zbierania funduszy, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Inwestowanie funduszy na rzecz osób trzecich.
(111) 344433
(220) 2021 03 11
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) VITAMIZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIZU MATE
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(540)

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe.
(111) 344434
(220) 2021 03 12
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) RĘKAWEK MAREK, Siemiatycze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) marwiol.pl
(540)

(210) 525962

(591) czarny, niebieski, zielony, żołty, pomarańczowy, czerwony
(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.15, 24.17.02
(510), (511) 17 Filament z tworzywa sztucznego do drukarek 3D.
(111) 344435
(220) 2021 03 12
(210) 525983
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) NAAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krzeszowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naawa
(540)

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 01.13.10, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Aparatura do filtrowania wody, Filtry do urządzeń
wodnych, Filtry do wody, Instalacje do filtrowania wody, Urządzenia
i maszyny do uzdatniania wody, Urządzenia do oczyszczania wody
do wytwarzania wody pitnej, Urządzenia do dystrybucji wody [automatyczne], Domowe urządzenia do filtrowania wody, 32 Wody,
Wody mineralne (nielecznicze), Woda pitna, Woda pitna butelkowana, Oczyszczona woda pitna, Woda destylowana do picia, 39 Usługi
dystrybucji i dostarczania wody, Dostawa butelkowanej wody do domów i biur, 43 Wypożyczanie dystrybutorów wody, Wypożyczanie
dozowników wody pitnej.
(111) 344436
(220) 2021 03 12
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 06
(732) GRYNIEWICZ MATEUSZ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QNERGY
(540)

(210) 526011

(210) 525914
(591) czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.03.02, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.02
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 9 Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej.
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(111) 344437
(220) 2021 03 14
(210) 526033
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 06
(732) SANKIEWICZ-NOSALSKA IGA COSMEDICAL, Kołobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C COSMEDICAL beauty medical aesthetic
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.07.25, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18,
26.03.04, 26.03.11, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.08
(510), (511) 44 Usługi spa, Usługi opieki medycznej świadczone
przez uzdrowiska [spa], Analiza kosmetyczna, Doradztwo dotyczące
urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków,
Gabinety pielęgnacji skóry, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kuracje do włosów, Manicure, Nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Odbudowa włosów, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, Usługi koloryzacji
brwi, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi kosmetyczne, Usługi lecznicze
dotyczące usuwania cellulitu, Usługi lecznicze w zakresie usuwania
tkanki tłuszczowej, Usługi przedłużania rzęs, Usługi salonów piękności, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi trwałego podkręcania rzęs,
Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi w zakresie mikropigmentacji, Usługi
w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Zabiegi
kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Chirurgia plastyczna,
Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Wstrzykiwalne kuracje
wypełniaczami do celów kosmetycznych.
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(111) 344440
(220) 2021 03 15
(210) 526051
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 06
(732) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Amisept sensitive
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu,
Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, Podłoża hodowlane, nawozy
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
Skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, Preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, Sole
do celów przemysłowych, Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone,
Żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Tworzywa sztuczne w postaci surowców, Tworzywa sztuczne
w postaci nieprzerobionej, Tworzywa sztuczne w postaci surowej,
Żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły
medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne.
(111) 344441
(220) 2021 03 12
(210) 526054
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 06
(732) CONTINENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONTINENT we help reach to your dreams
(540)

(111) 344438
(220) 2021 03 12
(210) 526047
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 06
(732) ŁAZARCZYK LESZEK, Istebna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SORELL
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 344439
(220) 2021 03 15
(210) 526049
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 06
(732) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Oxidosin foam
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu,
Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Mieszaniny
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów,
Preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania,
Skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu,
Sole do celów przemysłowych, Substancje, materiały i preparaty
chemiczne oraz surowce naturalne, Żywice sztuczne i syntetyczne
nieprzetworzone, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Nawozy
i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Tworzywa sztuczne w postaci surowców, Tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, Tworzywa sztuczne w postaci surowej,
Żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły
medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne.

(591) ciemnoniebieski, czarny, zielony, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.11,
26.11.12, 26.04.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 41 Edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego,
Szkolenie kierowców, Nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa
na drodze, Szkolenie w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych, Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Usługi szkoleniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdów.
(111) 344442
(220) 2021 03 15
(210) 526069
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 06
(732) VIPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jarocin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Vi-kraft
(510), (511) 16 Folia stretch wstępnie rozciągnięta, Artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych.
(111) 344443
(220) 2021 03 15
(210) 526070
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) AEROSOL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Charnowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INSTINCT
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(510), (511) 3 Środki toaletowe, Kosmetyki, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Kremy do twarzy i ciała, Mydła, Żele pod prysznic, Olejki
do ciała, Maseczki do twarzy i ciała, Środki do demakijażu, Dezodoranty i antyperspiranty, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych
i kosmetycznych, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Środki do pielęgnacji włosów, Płyny
do pielęgnacji włosów, Lakiery do włosów, Żele do stylizacji włosów,
Preparaty do depilacji i golenia, Środki do higieny jamy ustnej, Emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do pielęgnacji
paznokci, Zmywacze do paznokci, Lakiery do paznokci, Środki perfumeryjne i zapachowe, Perfumy, Zapachy do ciała, Woda kolońska,
Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Preparaty
do czyszczenia i odświeżania, Detergenty, Aerozole czyszczące, Płyny
do mycia, Środki do zmywania naczyń, Chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, Preparaty do prania, Produkty do usuwania plam,
Środki zapachowe do celów domowych, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do pielęgnacji zwierząt.

(111) 344444
(220) 2021 03 15
(210) 526081
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 06
(732) BICZ MARTA BIMAR, Zwoleń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ekogroszek bimarex
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Paliwa stałe otrzymane sztucznie, Węgiel
o niskiej zawartości siarki, Węgiel, Węgiel jako paliwo, Paliwa do celów grzewczych, Paliwa na bazie węgla.
(111) 344445
(220) 2021 03 15
(210) 526082
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 06
(732) BICZ MARTA BIMAR, Zwoleń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bimarex orzech
(510), (511) 4 Paliwa na bazie węgla, Paliwa stałe, Paliwa stałe otrzymane sztucznie, Węgiel, Węgiel jako paliwo, Węgiel o niskiej zawartości siarki, Paliwa do celów grzewczych.
(111) 344446
(220) 2021 03 15
(210) 526090
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) 100-SIO BIURO USŁUG I EKSPERTYZ FINANSOWOKSIĘGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 100-SIO
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie,
Wyroby jubilerskie [biżuteria], 35 Doradztwo księgowe w zakresie
podatków, Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Doradztwo z zakresu księgowości, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Księgowość, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie
księgowości przedsiębiorstwa, Rachunkowość, księgowość i audyt,
Rachunkowość, w szczególności księgowość, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Usługi księgowe związane ze ściąganiem
należności, Księgowanie kosztów, Skomputeryzowana księgowość, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, 36 Usługi w zakresie nieruchomości,
Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Gromadzenie funduszy
i sponsorowanie finansowe, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem, Organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
Finansowanie nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Wynajmowanie
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Wynajem nieruchomości
i majątku, Usługi zarządzania nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości,
Administrowanie funduszami wspólnego inwestowania, Doradztwo
dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w nieruchomości, Informacje finanso-
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we dla inwestorów, Inwestowanie funduszy kapitałowych, Inwestowanie kapitału własnego w firmy międzynarodowe, Inwestowanie
za pośrednictwem mediów elektronicznych, Inwestowanie funduszy
międzynarodowych, Inwestowanie funduszy na rzecz osób trzecich,
Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi inwestowania w fundusze hedgingowe, Usługi doradcze w zakresie funduszy
wspólnego inwestowania, Udzielanie informacji finansowych związanych z branżą finansową zaangażowaną w inwestowanie skierowane na sprawy środowiskowe, Inwestowanie funduszy wzajemnych,
37 Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości
komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowanie
nieruchomości, 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy
turystyczne, Hostele (schroniska), Motele, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Organizowanie
zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Ośrodki wypoczynkowe,
Pensjonaty, Pensjonaty, domy gościnne, Świadczenie usług przez
hotele i motele, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach,
Udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, Usługi hoteli i moteli, Usługi
hotelowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi
pensjonatów, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Usługi
w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, Usługi
w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w domach i mieszkaniach, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie zakwaterowania.

(111) 344447
(220) 2021 03 16
(210) 526137
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) MALEPSZY PIOTR PM BIURO HANDLOWE, Julianów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE MANAGERS
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 Pliki muzyczne do pobierania, Płyty kompaktowe z muzyką, Taśmy audio zawierające muzykę, Taśmy z nagraniami muzyki, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania dźwiękowe
do pobrania, Muzyczne nagrania na taśmach, Muzyczne nagrania
wideo, Nagrane taśmy muzyczne, Nagrania muzyczne, Nagrania muzyczne w formie dysków, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Taśmy
muzyczne, 35 Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz muzyków, Usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego związane
z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi w zakresie zarządzania
biznesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, Promowanie koncertów muzycznych, 41 Doradztwo w zakresie produkcji
muzyki, Zapewnianie muzyki na żywo, Zarządzanie stroną artystyczną
występów muzycznych, Usługi w zakresie produkcji muzycznej, Usługi
wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Usługi występów grup
muzycznych na żywo, Widowiska muzyczne, Widowiska muzyczne
na żywo, Występy grup muzycznych na żywo, Występy muzyczne i piosenkarskie, Występy muzyczne na żywo, Występy taneczne, muzyczne
i dramatyczne, Występy zespołów muzycznych na żywo, Usługi imprez
muzycznych na żywo, Usługi koncertów muzycznych, Usługi miksowania muzyki, Usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, Usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy instrumentalne, Usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną grupę wokalną,
Usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, Usługi rozrywkowe
świadczone przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe w postaci wy-
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stępów zespołów muzycznych, Usługi rozrywkowe z udziałem grup
muzycznych, Usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów muzycznych na żywo, Usługi w zakresie komponowania muzyki,
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Usługi artystów
estradowych świadczone przez muzyków, Organizowanie występów
muzycznych na żywo, Prezentacja koncertów muzycznych, Prezentacja
występów zespołów muzycznych na żywo, Prezentacja przedstawień
muzycznych, Produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, Produkcja
koncertów muzycznych, Produkcja muzyczna, Produkcja muzycznych
filmów wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Produkcja nagrań muzycznych, Produkcja przedstawień muzycznych, Przedstawienia muzyczne, Przedstawienia muzyczne na żywo, Publikowanie
tekstów muzycznych, Rozrywka z udziałem muzyki, Muzyczne usługi
wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, Nagrywanie muzyki, Organizacja i przeprowadzanie koncertów
muzycznych, Organizacja rozrywek muzycznych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie widowisk muzycznych, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Koncerty muzyczne, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki,
Usługi w zakresie rozrywki muzycznej animowanej, Usługi w zakresie
transkrypcji muzyki, Wykonywanie programów muzycznych, Usługi
w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki i nagrań wideo, Imprezy kulturalne, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych.

(111) 344448
(220) 2021 03 16
(210) 526179
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) REYNOLDS MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REYNOLDS MEDICAL
(540)

(591) biały, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, Artykuły ortopedyczne, Materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 41
Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna.
(111) 344449
(220) 2021 03 16
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) DĄBRÓWKA MAGDALENA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KSZTAŁT RZECZY
(540)

(210) 526189

(732) BUD-INVEST ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUD-INVEST energy+
(540)

(591) biały, zielony, żółty
(531) 26.01.06, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.05
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności,
35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie urządzeń
fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, komponentów elektrycznych i elektronicznych, aparatury i urządzeń do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatury i urządzeń
do kontrolowania elektryczności, aparatury i urządzeń do sterowania przepływem energii elektrycznej.
(111) 344451
(220) 2021 03 17
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 12
(732) FERENS ANNA, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beauty Future
(540)

(220) 2021 03 17
(441) 2021 04 12

(210) 526232

(591) różowy, fioletowy, pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Usługi fryzjerskie, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych.
(111) 344452
(220) 2021 03 18
(210) 526241
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 12
(732) ITPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) piękna pszczoła
(540)

(531) 26.03.01, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 42 Projektowanie budowlane, Projektowanie dekoracji
wnętrz, Projektowanie urbanistyczne, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Usługi architektoniczne, Usługi graficzne, Usługi inżynieryjne, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, Wzornictwo
przemysłowe.
(111) 344450
(151) 2021 07 29
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(210) 526228
(531) 26.13.25, 27.05.01
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(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Nalewki gorzkie, 41 Usługi klubów nocnych, Usługi klubów nocnych [rozrywka],
Usługi rozrywkowe świadczone w klubach nocnych, Nocne kluby,
Usługi klubów [dyskotek], Usługi klubowe [rozrywka], Usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych.

(111) 344453
(220) 2021 03 18
(210) 526289
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) BERSKI ARKADIUSZ DACHTECHNIK, Rogoźno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DACHTECHNIK Arkadiusz Berski
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z dachówkami, gontami, papą, blachami szlachetnymi, blachami powlekanymi, blachami aluminiowymi, pokryciami dachowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oknami dachowymi i wyłazami
dachowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dachówkami, gontami, papą, blachami szlachetnymi, blachami powlekanymi,
blachami aluminiowymi, pokryciami dachowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z oknami dachowymi i wyłazami dachowymi,
37 Konsultacje budowlane, Nadzór budowlany, Usługi doradztwa
budowlanego, Usługi dekarskie, Usługi instalacji dachów, Izolowanie
dachów, Rozbiórka dachów, Konserwacja i naprawa rynien dachowych, Naprawa dachów, Konserwacja dachów, Pokrywanie dachów
papą, Instalacja pokryć dachowych, Układanie dachówek i płytek
łupkowych, Nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy.
(111) 344454
(220) 2021 03 18
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BENVENUTO PRODOTTO ITALIANO
(540)

(210) 526291

(591) biały, zielony, szary, ciemnoszary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.01.05, 05.01.13, 05.01.16, 26.13.25
(510), (511) 33 Wina pochodzące z Włoch.
(111) 344455
(220) 2021 03 18
(210) 526292
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) BERSKI ARKADIUSZ DACHTECHNIK, Rogoźno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DACHTECHNIK
(540)

(591) biały, szary, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
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(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dachówkami, gontami, papą, blachami szlachetnymi, blachami powlekanymi, blachami aluminiowymi, pokryciami dachowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z dachówkami, gontami, papą, blachami szlachetnymi, blachami powlekanymi, blachami aluminiowymi, pokryciami dachowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oknami dachowymi i wyłazami dachowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z oknami dachowymi i wyłazami dachowymi,
37 Konsultacje budowlane, Nadzór budowlany, Usługi doradztwa
budowlanego, Usługi dekarskie, Usługi instalacji dachów, Izolowanie
dachów, Rozbiórka dachów, Konserwacja i naprawa rynien dachowych, Naprawa dachów, Konserwacja dachów, Pokrywanie dachów
papą, Instalacja pokryć dachowych, Układanie dachówek i płytek
łupkowych, Nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy.

(111) 344456
(220) 2021 03 18
(210) 526319
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) WITAŃSKA ANNA SZYTODRUK, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nasha Tasha
(510), (511) 18 Torby, Torby gimnastyczne, Torby na odzież sportową, Torby na pas i biodra (nerki), Torby na ramię, Torby płócienne,
Torby uniwersalne, Torebki, Torebki damskie, Torebki worki, Torebki do przewieszenia przez ramię, Torby pokrowce, Torby pokrowce
na maty, Torba na jogę.
(111) 344457
(220) 2021 04 15
(210) 527564
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) BRZEZIŃSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) tohver
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży w formie stacjonarnej, on-line oraz
za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość-komputerów (jednostek centralnych), monitorów komputerowych,
laptopów, serwerów, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych-mianowicie: routery, WI-FI access pointy, switch, akcesoriów komputerowych-mianowicie: klawiatur, myszek, zewnętrznych dysków,
pendrive’ów oraz akcesoriów komputerowych, mianowicie: dysków twardych, pamięć ram, obudowy, zasilaczy płyt głównych,
42 Usługi aktualizacji oprogramowania komputerowego, Usługi
analizy systemów komputerowych, Hosting i administracja serwerów, Zarządzane serwerami, Usługi wynajmu serwerów, Zdalne
administrowanie serwerem, Hosting serwerów i oprogramowania
kontroli dostępu jaki usługi (ACaaA, Access Control as service),
Wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach, Hosting stron
internetowych na rzecz osób trzecich, Opracowywanie sieci komputerowych, Usługi konfiguracji i naprawy sieci komputerowych,
Usługi w zakresie sieci komputerowych, Integracja systemów i sieci
komputerowych, Usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych,
Usługi chmury obliczeniowej (icloud), Tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, Usługi przechowywania danych elektronicznych, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Hosting stron
internetowych, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi
programowanie komputerów, Usługi instalacji oprogramowania
komputerowego, Usługi konserwacji oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Konwersja programów
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Usługi odzyskiwania danych komputerowych, Usługi monitoringu systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii lub nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Usługi
doradcze w dziedzinie technologii, technologii komputerowej i telekomunikacyjnej, Usługi doradztwa informatycznego, Doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania
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komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, Usługi graficzne, Usługi szyfrowania danych,
Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Usługi audytu informatycznego,
audytu bezpieczeństwa, Instalacja systemów i programów komputerowych, Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi projektowania wizytówek.

(111) 344458
(220) 2021 04 15
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) BRZEZIŃSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 527565

(531) 26.01.04, 26.01.10, 26.11.03
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży w formie stacjonarnej, on-line oraz
za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość-komputerów (jednostek centralnych), monitorów komputerowych,
laptopów, serwerów, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych-mianowicie: routery, WI-FI access pointy, switch, akcesoriów komputerowych-mianowicie: klawiatur, myszek, zewnętrznych dysków,
pendrive’ów oraz akcesoriów komputerowych, mianowicie: dysków
twardych, pamięć ram, obudowy, zasilaczy płyt głównych, 42 Usługi
aktualizacji oprogramowania komputerowego, Usługi analizy systemów komputerowych, Hosting i administracja serwerów, Zarządzane
serwerami, Usługi wynajmu serwerów, Zdalne administrowanie serwerem, Hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jaki
usługi (ACaaA, Access Control as service), Wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach, Hosting stron internetowych na rzecz osób
trzecich, Opracowywanie sieci komputerowych, Usługi konfiguracji
i naprawy sieci komputerowych, Usługi w zakresie sieci komputerowych, Integracja systemów i sieci komputerowych, Usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, Usługi chmury obliczeniowej
(icloud), Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Usługi przechowywania danych elektronicznych, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów
komputerowych, Hosting stron internetowych, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS], Usługi programowania komputerów, Usługi instalacji oprogramowania komputerowego, Usługi konserwacji oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, Digitalizacja dokumentów [skanowanie],
Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja
fizyczna, Usługi odzyskiwania danych komputerowych, Usługi monitoringu systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii lub nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, technologii komputerowej i telekomunikacyjnej, Usługi doradztwa informatycznego,
Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, Usługi graficzne, Usługi szyfrowania danych, Usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Usługi audytu informatycznego, audytu
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bezpieczeństwa, Instalacja systemów i programów komputerowych,
Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi
projektowania wizytówek.

(111) 344459
(220) 2017 11 21 K
(210) 508834
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) Duncan Taylor Scotch Whisky Limited, Huntly (GB)
(540) (znak słowny)
(540) LOCH NESS
(510), (511) 33 szkocka whisky.
(111) 344460
(220) 2021 05 13
(210) 528787
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) MANTORSKA ANNA L’AQUILA-ANNA MANTORSKA,
Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L’aquila vola con ali speciali-abilità e affidabilitàL’AQUILAANNA MANTORSKA
(540)

(591) różowy, niebieski, zielony, biały, czerwony, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.01, 03.07.16
(510), (511) 35 Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie
logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 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, 41 Tłumaczenia, Usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, Kursy językowe, Usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone przez placówki wypoczynkowe, Usługi edukacyjne świadczone
przez turystyczne placówki wypoczynkowe.
(111) 344461
(220) 2021 04 15
(210) 527614
(151) 2021 08 20
(441) 2021 05 04
(732) DOŁBA ARKADIUSZ „ESTE-MED” MEDYCYNA ESTETYCZNA,
GABINET OGÓLNOLEKARSKI, Jasło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) „ESTE-MED”
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 24.17.01, 24.17.25, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 44 Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Zabiegi kosmetyczne,
Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi w zakresie leczenia medycznego,
Usługi poradnictwa medycznego, Usługi opieki medycznej, Usługi
medyczne, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Świadczenie pomocy medycznej, Poradnictwo medyczne, Kliniki medyczne, Chirurgia plastyczna.
(111) 344462
(151) 2021 08 13

(220) 2021 04 16
(441) 2021 04 26

(210) 527630
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(732) MŁYNARCZYK JUDYTA JM COMPANY, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Słoneczny Chełm
(510), (511) 35 Usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, Usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], Zarządzanie hotelami, Zarządzanie hotelami na rzecz osób
trzecich, 37 Sprzątanie hoteli, 39 Organizowanie podróży z i do hotelu, 41 Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach,
43 Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Elektroniczne usługi informacyjne
związane z hotelami, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, Rezerwacje hotelowe, Rezerwacje miejsc
w hotelach, Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Świadczenie
usług przez hotele i motele, Świadczenie usług rezerwacji pokojów
oraz rezerwacji hoteli, Świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi agencji w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, Usługi hotelowe, Usługi hotelowe dla
uprzywilejowanych klientów, Usługi rezerwacji hoteli świadczone
za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach,
Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie
zakwaterowania w hotelach, Wycena zakwaterowania w hotelach,
Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach.
(111) 344463
(220) 2021 04 19
(210) 527669
(151) 2021 08 20
(441) 2021 05 04
(732) PIĄTKOWSKI GRZEGORZ VPNET.PL, Zgierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Całodobowe Usługi Pogrzebowe PATORA
(540)

(531) 05.13.01, 05.03.20, 05.13.25, 27.05.01
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, Prowadzenie ceremonii pogrzebowych.
(111) 344464
(220) 2021 04 20
(210) 527744
(151) 2021 08 20
(441) 2021 05 04
(732) MYRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amelie et Sophie
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.06, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.20, 26.13.01
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(510), (511) 25 Odzież, Sukienki damskie, Damskie sukienki na uroczystości, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzki, Spódnice, Płaszcze,
Szorty, Obuwie, Spodnie, Czapki [nakrycia głowy], Berety, Sukienki
druhen, Letnie sukienki, Sukienki ciążowe, Sukienki do chrztu, Luźne
sukienki ciążowe, Luźne sukienki o prostym kroju, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów odzieżowych.

(111) 344465
(220) 2021 04 24
(210) 528010
(151) 2021 08 18
(441) 2021 05 04
(732) FUNDACJA SZTUKA PRZYSZŁOŚCI, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKOWSKIE ZADUSZKI JAZZOWE festival
(540)

(591) czarny, biały, złoty
(531) 03.07.11, 22.01.06, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 9 Etykiety identyfikacyjne [do odczytu maszynowego], Etykiety z kodami kreskowymi, kodowane, Etykiety zawierające informacje
zapisane lub kodowane elektronicznie, Etykiety zawierające informacje
zapisane lub kodowane magnetycznie, Magnetyczne etykiety identyfikacyjne, Samoprzylepne etykiety [zakodowane], Samoprzylepne
etykiety [magnetyczne], Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Dzieła sztuki oraz
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Etykiety [owijki]
na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu, Karton
z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], Koperty na butelki z kartonu
lub papieru, Koperty na butelki z papieru lub kartonu, Materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, Papier
i karton, Pojemniki na lód wykonane z papieru lub kartonu, Przemysłowy papier i karton, Pudełka kartonowe lub papierowe, Pudełka z papieru lub kartonu, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Szyldy z papieru lub z kartonu, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, Wypełnienie z papieru lub kartonu, Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, Torby papierowe
na zakupy, Biuletyny [materiały drukowane], Drukowane materiały
dydaktyczne, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały
ilustracyjne, Drukowane materiały opakowaniowe z papieru, Drukowane materiały szkoleniowe, Historyjki obrazkowe w gazetach [materiały
drukowane], Komunikaty prasowe [materiały drukowane], Materiały
drukowane, Materiały drukowane do celów instruktażowych, Materiały
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Skrócone przewodniki kieszonkowe [materiały drukowane], Terminarze
[materiały drukowane], Książki do podpisu, Książki do rysowania, Książki edukacyjne, Książki informacyjne, Książki upominkowe, Książki z grafiką, Książki z nutami, Książki z obrazkami, Książki z plakatami, Książki
z rozkładanymi obrazkami, Książki z zadaniami dla dzieci, Obwoluty
papierowe na książki, Ochronne okładki na książki, Skórzane okładki
na książki, Etykiety kartonowe na bagaż, Etykiety kartonowe odprawionego bagażu, Drukowane etykiety na bagaż, Drukowane zabawne
etykiety na butelki z winem, Etykiety adresowe, Etykiety nie z materiału
tekstylnego, Etykiety papierowe na bagaż, Etykiety przylepne z papieru, Etykiety tekturowe, Etykiety wysyłkowe, Etykiety z papieru, Ręcznie
malowane papierowe etykiety na butelki z winem, Samoprzylepne etykiety drukowane, Wzmocnione etykiety do materiałów piśmiennych,
Papierowe rozkładane teczki z przegródkami, Teczki [artykuły biurowe], Teczki [artykuły papiernicze], Teczki do użytku biurowego, Teczki
na dokumenty, Teczki na dokumenty [artykuły biurowe], Teczki na do-
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kumenty będące artykułami papierniczymi, Teczki na korespondencję,
Teczki na listy, Teczki na rysunki techniczne, Teczki papierowe, Teczki
papierowe [artykuły papiernicze], Teczki papierowe na dokumenty,
Teczki rozkładane, Teczki z kieszonkami do użytku biurowego, Teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], Teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], Teczki z papieru manilowego, Teczki zawieszkowe, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów,
Skoroszyty i segregatory, Skoroszyty na dokumenty, Okładki czasopism, Okładki książek, Okładki książkowe, Okładki na zeszyty ćwiczeń,
Okładki notatników, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Okładki
skórzane do terminarzy spotkań, Papierowe okładki na raporty, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Przyrządy do rysowania
na tablicy ściennej, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Jednorazowe produkty papierowe, 18 Torby na książki, Teczki ze skóry, Teczki na prace plastyczne [futerały], Teczki na nuty, Teczki na dokumenty
[aktówki], Teczki na dokumenty, Teczki konferencyjne, Teczki i aktówki, Teczki, Składane teczki, Aktówki, teczki, Parasole i parasolki, Skóra
i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe, Walizy, torby podróżne,
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 21 Statuetki,
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 25 Akcesoria na szyję,
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież,
28 Artykuły i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja,
rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń
pisemnych, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.

(111) 344466
(220) 2021 03 19
(210) 526361
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) KONOPEK ARKADIUSZ WEBLOCK, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Beniamin
(510), (511) 9 Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące
komputerowe, nagrane, Programy komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania, Platformy oprogramowania komputerowego,
42 Powielanie programów komputerowych, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS].
(111) 344467
(220) 2021 03 22
(210) 526448
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NORMINELLA HYDRO
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery
do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty,
Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony,
Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty
toaletowe i kosmetyczne, Środki sanitarne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym
środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy, Minerały, Mineralne
dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy
diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze,
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne,
Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub weteryna-

59

ryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty
przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt,
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe,
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty
weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny
stomatologii i techniki dentystycznej, 10 Wyroby medyczne, Aparaty
i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii,
Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże ortopedyczne, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne, Wyżej wskazane
towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.

(111) 344468
(220) 2016 03 17
(151) 2021 08 03
(441) 2016 06 20
(732) ŁATA KRZYSZTOF, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEFIRUTTI
(540)

(210) 453781

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, aktówki, dyplomatki, teczki, kufry podróżne, kuferki na kosmetyki, parasole, plecaki, portfele, portmonetki, torby sportowe, torby plażowe, torby na zakupy, torby podróżne, torby myśliwskie, torebki, etui na klucze, walizki, wizytowniki
na karty wizytowe.
(111) 344469
(220) 2019 03 07
(210) 496818
(151) 2021 08 04
(441) 2019 05 20
(732) RANBAXY (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NEXALIS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i lecznicze z wyjątkiem
szczepionek.
(111) 344470
(220) 2019 03 13
(210) 497122
(151) 2021 08 05
(441) 2019 08 05
(732) Articulate Global, LLC, Nowy Jork (US)
(540) (znak słowny)
(540) RISE
(510), (511) 42 udostępnianie strony internetowej zawierającej technologię umożliwiającą użytkownikowi tworzenie, rozpowszechnianie i śledzenie kursów szkoleniowych online, przy czym żadna z tych
usług nie jest świadczona w dziedzinie energetyki.
(111) 344471
(220) 2019 04 02
(151) 2021 08 04
(441) 2019 05 20
(732) INSERT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sello
(540)

(210) 498115

(591) ciemnopomarańczowy, jasnopomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi
handlowej platformy internetowej.
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(111) 344472
(220) 2021 02 27
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732) CHOJNOWSKA WIOLETA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM ORTOPEDYCZNO PROTETYCZNE
(540)

(210) 525289

(591) czarny, zielony
(531) 24.17.02, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej
artykułów ortopedycznych i protetycznych, urządzeń ortopedycznych, wózków inwalidzkich, napędów do wózków inwalidzkich, łóżek
do celów leczniczych, kul inwalidzkich, protez, ortez, peruk, pończoch uciskowych, wkładek ortopedycznych, obuwia ortopedycznego, szyn ortopedycznych, kołnierzy ortopedycznych, balkoników.
(111) 344473
(220) 2021 03 01
(210) 525299
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732) JABŁOŃSKA-WAWRZYNIUK MAŁGORZATA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNKY STUDIO
(540)

(531) 26.03.03, 26.03.07, 27.05.01
(510), (511) 42 Projektowanie graficzne, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie grafiki i barw
firmowych dla potrzeb tożsamości firm.
(111) 344474
(220) 2021 02 26
(210) 525306
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) ŚCIŚLEWSKA BARBARA CORIANDER, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SLOGEN
(510), (511) 28 Sprzęt sportowy, Zabawkowy sprzęt sportowy, Kusze
[sprzęt sportowy], Piłki jako sprzęt sportowy, Sprzęt do treningów sportowych, Dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy, Sprzęt sportowy
dla zwierząt domowych, Słupki do siatek tenisowych [sprzęt sportowy],
Torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, Torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, Hydropłaty do desek będących sprzętem sportowym, Tyczki do skoków o tyczce jako sprzęt sportowy, Sprzęt łuczniczy, Sprzęt wędkarski, Sprzęt do łucznictwa, Sprzęt
do wędkowania, Spławiki [sprzęt wędkarski], Sanki [sprzęt rekreacyjny],
Sanie [sprzęt rekreacyjny], Zabawkowy sprzęt kempingowy, Deskorolki
[sprzęt rekreacyjny], Sprzęt do żonglerki, Równoważnie [sprzęt gimnastyczny], Sprzęt do szermierki, Sprzęt do badmintona, Przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, Bloki startowe [sprzęt pływacki], Liny torowe [sprzęt pływacki], Zestawy paternoster [sprzęt wędkarski], Sprzęt
do piłki nożnej, Torby na sprzęt wędkarski, Wskaźniki brania [sprzęt
wędkarski], Czujniki brania [sprzęt wędkarski], Sprzęt do treningu sztuk
walki, Sprzęt do gry w bilard, Mostki bilardowe [sprzęt do gier], Sprzęt
używany na treningach rugby, Sprzęt do gry w bilarda, Sprzęt do gry
w bingo, Torby na sprzęt do krykieta, Torby przystosowane do sprzętu
szermierskiego, Sprzęt używany przy grze w golfa, Sprzęt do ćwiczeń
fizycznych w pomieszczeniach, Torby na sprzęt do krykieta [dopasowane], Sprzęt do gry w piłkę siatkową, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, Urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej],
Konstrukcje z drabinkami dla dzieci [sprzęt do zabawy], Maty do ćwiczenia puttowania [wbijania piłki do dołka], sprzęt golfowy, Akcesoria
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do pływania, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Antenki do siatek
do gry w siatkówkę, Artykuły do gier w rzutki, Artykuły gimnastyczne,
Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły sportowe, Bazy baseballowe, Bazy do softballu, Bazy domowe do gry w softball, Bilardowe kije,
Końcówki do kijów bilardowych, Bite ponumerowane do gry w bilard,
Bokserskie worki treningowe, Bramki do gry w bandy, Bramki do piłki
nożnej, Bramki do unihokeja, Bramki hokejowe, Broń do szermierki,
Broń paintballowa [artykuły sportowe], Chusty do jogi, Cięciwy do łuków, Cięciwy łuków, Ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, Dart,
Deski do bodysurfingu, Deski do paddleboardingu, Deskorolki, Dętki
do piłek do gry, Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych
[zabawki], Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Drążki do ćwiczeń, Drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, Drążki
do podciągania na drzwi, Dyski sportowe, Ekspandery [ćwiczenia], Ekspandery do klatki piersiowej, Elektroniczne gry w rzutki, Etui na rzutki
do gry w darta, Florety do szermierki, Florety [szermiercze florety], Futerały do kijów bilardowych, Futerały na kije bilardowe, Futerały na narty,
Futerał przystosowane do noszenia artykułów sportowych, Futerały
w postaci kołczanów na przyrządy sportowe, Gimnastyczne drążki poziome, Gry sportowe, Główki kijów golfowych, Hantle, Hantle do podnoszenia ciężarów, Golfowe kije, Gumki naramienników do użytku
sportowego, Gry z piłeczką i paletką [paddleball], Gumowe piłki do baseballu, Hantle kettlebell, Igły do pompek do pompowania piłek
do gier, Kamienie curlingowe, Kamizelki ochronne do sztuk walki, Kije
[artykuły sportowe], Kije baseballowe, Kije bilardowe, Kije bilardowe
[do gry w pool], Kółka do deskorolek, Kompletne łyżwy, Końcówki
do pompowania pitek, Konie gimnastyczne, Konie gimnastyczne z łękami, Kosze do koszykówki, Kosze do łapania piłek, Kosze do zbierania
piłek tenisowych, Krążki do gry w hokeja, Krążki do hokeja, Krążki hokejowe, Krążki do wzmacniania uchwytu, Kręgle, Kule bilardowe, Kule
do gry w bocce, Ławki do ćwiczeń, Ławki do użytku gimnastycznego,
Ławki do ćwiczenia mięśni brzucha, Łyżwy, Łyżworolki, Luki strzelnicze,
Łuki sportowe [łucznictwo], Łuki do strzelania, Łuki do łucznictwa, Łyżwy do gry w hokeja na lodzie, Małe trampoliny, Maski dla łapaczy, Maski
do baseballa, Maski szermiercze, Maszyny do gry w kręgle, Maty
do strzałek, Maty golfowe, Naciągi do rakiet, Naboje do procy, Nadmuchiwane akcesoria unoszące się na wodzie, Nadmuchiwane worki
do bicia, Nakolanniki [artykuły sportowe], Naparstniki łucznicze, Narty
do monoskiingu, Narty skiboardowe, Narty wodne, Narty zjazdowe,
Obciążniki nóg do użytku sportowego, Obręcze do koszykówki, Obręcze gimnastyczne, Obręcze sportowe, Obręcze wykorzystywane
w gimnastyce rytmicznej, Obrotowe uchwyty do pompek, Ochraniacze
ciała do użytku sportowego, Ochraniacze brzucha do użytku sportowego, Ochraniacze dla bramkarzy, Ochraniacze dla bramkarzy do hokeja
na lodzie, Ochraniacze na łyżwy, Ochraniacze na nogi przystosowane
do uprawiania sportu, Odskocznie do gimnastyki, Paski do jogi, Pałki
gimnastyczne, Pałeczki do sztafety, Pasy na talię, do ćwiczeń, Piłeczki
do ściskania antystresowe, Piłeczki do tenisa stołowego, Piłki antystresowe do ćwiczeń, Piłki baseballowe, Piłki baseballowe [nie miękkie],
Piłki do ćwiczeń, Piłki do futbolu amerykańskiego, Piłki do futsalu, Piłki
do gry netball, Piłki do gry w bandy, Piłki do gry w dwa ognie, Piłki
do gry w futbol amerykański, Piłki do gry w hokeja na trawie, Pitki
do gry w paddle tenis, Piłki do gry w polo, Piłki do gry w racquetball,
Piłki do gry w rugby, Piłki do gry w sepak takraw, Piłki do gry w unihokeja, Piłki do koszykówki, Piłki do krykieta, Piłki do lacrosse, Piłki do pilatesu, Piłki do piłki nożnej, Piłki do rugby, Piłki do ściskania w postaci piłek
gumowych do ćwiczenia rąk, Piłki do siatkówki, Piłki do soft tenisa, Piłki
do softballu, Piłki do sportów rakietowych, Piłki do squasha, Piłki do waterpolo, Piłki futbolowe, Piłki gimnastyczne, Piłki gimnastyczne do jogi,
Pitki golfowe, Piłki lekarskie, Piłki plażowe, Pitki ręczne, Pitki sportowe,
Pitki sportowe nadmuchiwane, Pitki tenisowe, Piłki tenisowe [nie miękkie], Piórka do rzutek, Platformy do ćwiczeń, Płetwy do desek surfingowych, Płetwy do desek windsurfingowych, Płetwy do nurkowania, Płetwy do nurkowania z akwalungiem, Płetwy surfingowe, Płotki
[do bieżni], Płotki do użytku w lekkoatletyce, Pompki do piłek, Poręcze
równoległe do gimnastyki, Przyrządy gimnastyczne, Rakiety do tenisa,
Rakiety do squasha, łokietki do tenisa stołowego, Rękawice do gier, Rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, Rowery treningowe stacjonarne i rolki do nich, Równoważnie gimnastyczne, Rzutki, strzałki [gra],
Sanki, Siatki do badmintona, Siatki do bramek, Siatki do sportów, Siatki
do tenisa platformowego, Skakanki, Siatki i słupki do tenisa, Siatki tenisowe, Słupki do bramek, Słupki do tenisa, Smycze do desek surfingowych, Smycze do desek typu bodyboard, Stanowiska maszyn do biegania, Stacjonarne rowery treningowe, Stołki gimnastyczne, Tarcze do gry
w rzutki, Tarcze elektroniczne, Tablice do koszykówki, Sztuczne ściany
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wspinaczkowe, Taśmy do ćwiczeń, Taśma na uchwyty do rakiet tenisowych, Taśmy elastyczne do rozcinania palców, Taśmy do uchwytów rakiet, Taśmy z ciężarkami do wyważania rakiet tenisowych, Torby na kije
do hokeja na lodzie, Torby na kręgle, Trampoliny, Trampoliny [artykuły
sportowe], Trampoliny treningowe, Trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, Trzonki kijów golfowych, Uprzęże do użytku w sporcie,
Uprząż wspinaczkowa, Worki treningowe, Wrotki, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami sportowymi, Promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sprzętem rekreacyjnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z taśmami do ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z piłkami gimnastycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z piłkami do pilatesu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami do ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z trampolinami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z trampolinami
do ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z siatkami do sportów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ciężarkami do ćwiczeń,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkowym sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tablicami do koszykówki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z łyżwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drążkami do ćwiczeń, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wrotkami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z ochraniaczami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do gry w bilarda, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
w związku z przenośnym domowym sprzętem gimnastycznym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z piłkami do siatkówki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z workami treningowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ławkami do ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do badmintona, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie taśm i gum do ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie bieżni, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie drabinek treningowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ekspanderów,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie hantli, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie masażerów wibracyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie platform wibracyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie materacy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mat gimnastycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie motylków do ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obciążników do ćwiczeń,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie piłek do ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie stepów i stepperów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie skakanek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie rowerów treningowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ściskaczy,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kul żyroskopowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie trampolin fitness, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie twisterów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wioślarzy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie drążków do ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży sportowej, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie bidonów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie oświetlenia rowerowego, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akcesoriów rowerowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ławek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie suplementów,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odżywek, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie ściągaczy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie stabilizatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mat do akupresury, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie stopni [steppery]
do aerobiku, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie stepperów [urządzenia] do ćwiczeń aerobowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie rowerów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie rowerów elektrycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie hulajnóg, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie hulajnóg elektrycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sprzętem rekreacyjnym, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z taśmami do ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z piłkami gimnastycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z piłkami do pilatesu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z matami do ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z trampolinami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z trampolinami do ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z siatkami do sportów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ciężarkami do ćwiczeń, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkowym sprzętem sportowym,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tablicami do koszykówki, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z łyżwami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z drążkami do ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
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ku z wrotkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ochraniaczami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do gry w bilarda,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przenośnym domowym sprzętem gimnastycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pitkami
do siatkówki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z workami treningowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ławkami do ćwiczeń,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do badmintona,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie taśm i gum do ćwiczeń, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie bieżni, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie drabinek treningowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
ekspanderów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie hantli, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie masażerów wibracyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie platform wibracyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie materacy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie mat
gimnastycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie motylków
do ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie obciążników do ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie piłek do ćwiczeń, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie stepów i stepperów, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie skakanek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
rowerów treningowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ściskaczy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kul żyroskopowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie trampolin fitness, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie twisterów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wioślarzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie drążków do ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży sportowej, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie bidonów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
oświetlenia rowerowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów rowerowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ławek, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie suplementów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odżywek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ściągaczy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie stabilizatorów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie mat do akupresury, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie stopni [steppery] do aerobiku, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie stepperów [urządzenia] do ćwiczeń aerobowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rowerów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rowerów elektrycznych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie hulajnóg, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie hulajnóg
elektrycznych.

(111) 344475
(220) 2021 03 01
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) ADAMKIEWICZ ADA SNY, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SNY VISION
(540)

(210) 525316

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Bielizna osobista i nocna, Apaszki, Apaszki [chustki],
Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bermudy (szorty), Bermudy, Bandany na szyję, Bezrękawniki, Bielizna wyszczuplająca [wyroby
gorseciarskie], Bikini, Biustonosze dla karmiących matek, Odzież.
(111) 344476
(220) 2021 03 01
(210) 525319
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) SILESIA AUTO CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMERYKA CARS
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 26.11.02, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 3 Preparaty czyszczące do samochodów, Środki zapachowe do samochodów, Woski samochodowe, Środki do polerowania
samochodów, Płyny do spryskiwaczy do szyb samochodowych, 35
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie samochodów i części do samochodów, Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu
na temat sprzedaży samochodów, Usługi importowo-eksportowe
w zakresie samochodów, 37 Naprawy, obsługa i konserwacje samochodów, Czyszczenie samochodów, Usługi w zakresie odnawiania
samochodów, Wulkanizacja opon samochodowych, Strojenie silników samochodowych, Instalowanie wyposażenia samochodów.

(111) 344477
(220) 2021 03 01
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT., Budapeszt (HU)
(540) (znak słowny)
(540) RAMIBETA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 525321

(111) 344478
(220) 2021 02 26
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) Societé des Produits Nestlé SA, Vevey (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUNDY
(540)

(210) 525325

(591) biały, czerwony, jasnożołty, ciemnożółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.01
(510), (511) 30 Czekolady, słodycze, batoniki zbożowe, przekąski zbożowe.
(111) 344479
(220) 2021 03 01
(210) 525333
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Dwór Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GALERIA SMAKU
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 344480
(220) 2021 03 01
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) DYMUS PAWEŁ TAURUS TRADE, Klaudyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAURUS
(540)

(210) 525349

(591) czarny, niebieski
(531) 26.02.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 8 Nożyczki, Nożyczki do papieru, Nożyczki do użytku
domowego, 9 Kalkulatory, Kalkulatory elektroniczne, Kalkulatory
kieszonkowe, 16 Materiały drukowane, Materiały piśmienne, Materiały do rysowania, Materiały do modelowania, Papierowe materiały
biurowe, Materiały do opakowywania, Materiały do pisania, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Maszyny biurowe, Biurowe artykuły papiernicze, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli],
Maszyny biurowe do bindowania papieru, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze
do pisania, Identyfikatory [artykuły biurowe], Indeksy dokumentów,
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Indeksy, skorowidze, Kalendarze na biurko, Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze drukowane, Kartoteki, Klamerki, klipsy do papieru,
Klamry do papieru, Koperty [artykuły piśmienne], Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Maty
na biurko, Metalowe pudełka na ołówki, Naklejki, Niszczarki płyt CD
do użytku domowego lub biurowego, Papierowe artykuły piśmienne, Pieczątki biurowe, Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły
papiernicze, Podstawki na korespondencję, Pojemniki na biurko,
Przyborniki na biurko, Przybory do szkicowania, Przybory szkolne
[artykuły piśmienne], Przyrządy do rysowania, Skoroszyty i segregatory, Skorowidze, indeksy, Spinacze biurowe, Spinacze do papieru, Teczki [artykuły biurowe], Terminarze, Zakreślacze, Zestawy
na biurko, Zeszyty, Zszywacze, Bloki do pisania, Zestawy piśmienne,
Artykuły piśmiennicze, Drukowane materiały piśmienne, Pudełka
na artykuły piśmienne, Kleje w sztyfcie do celów piśmiennych, Spinacze do papieru [materiały piśmienne], Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], Elektryczne dziurkacze [sprzęt biurowy], Urządzenia
i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], Przenośne drukarki
etykiet [sprzęt biurowy], Urządzenia ręczne do etykietowania, Urządzenia biurowe do niszczenia dokumentów, Urządzenia i maszyny do powielania, Urządzenia pieczętujące do użytku biurowego,
Elektryczne urządzenia do zgrzewania do użytku biurowego, Urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, Urządzenia do etykietowania do użytku biurowego, Urządzenia biurowe
do wydruków taśmowych, Urządzenia do zaklejania kopert do biura,
Urządzenia do zaklejania kopert, do biura, Pióra i długopisy, Wkłady do długopisów, Zestawy piór i długopisów, Zestawy długopisów
i ołówków, Dziurkacze [artykuły biurowe], Zakładki samoprzylepne,
Bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe], Notatniki samoprzylepne, Papier samoprzylepny, Samoprzylepne etykiety drukowane, Podkładki samoprzylepne [artykuły papiernicze], Taśmy samoprzylepne do celów biurowych, Usuwalne samoprzylepne kartki
do notatek, Rozszywacze, Nożyki do papieru [nożyki do otwierania listów], Noże do papieru z metali szlachetnych, Noże do papieru będące częścią gilotynek do papieru do użytku biurowego, Klej biurowy,
Taśma klejąca, Szkolne zeszyty, Koszulki na dokumenty do użytku
biurowego, Tablice suchościeralne, Małe tablice, Tablice kreślarskie,
Tablice na notatki, Pinezki do tablicy korkowej, Gąbki do tablic suchościeralnych, Tablice suchościeralne o właściwościach magnetycznych, Tablice na notatki [artykuły biurowe], Materiały do rysowania
na tablicach, Przybory do wycierania tablic do pisania, Przyrządy
do rysowania na tablicy ściennej, Tablice z kartkami do prezentacji
[flipchart], Pojemniki do archiwizacji dokumentów [segregatory],
Pokrowce na tablice do prezentacji typu flipchart, Torby na tablice
do prezentacji typu flipchart, Segregatory do prezentowania, Zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], Deski kreślarskie [artykuły
malarskie], Kalka kreślarska, Tusz kreślarski, Szablony kreślarskie, Kreślarskie szablony, Pinezki kreślarskie, Cyrkle kreślarskie, Przykładnice
kreślarskie, Kątowniki kreślarskie, Przykładnice kreślarskie [rysunkowe], Linijki rysownicze [kreślarskie], Pantografy [przyrządy kreślarskie], Deski kreślarskie [rysownice], Ograniczniki kątowe [przyrządy
kreślarskie], Łukowate szablony [przyrządy kreślarskie], Kreślaki kątowe [przyrządy kreślarskie], Pinezki do deski kreślarskiej, Zestawy
trójkątów kreślarskich do rysowania, Tace do przechowywania przyborów kreślarskich.

(111) 344481
(220) 2021 03 02
(210) 525369
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „MAM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O.FLOOR
(540)

(591) czarny, jasnozielony
(531) 27.05.05, 27.05.17, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 19 Podłogi winylowe.
(111) 344482
(220) 2021 03 01
(210) 525377
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) JURAJSKI AGRO FRESH PARK SPÓŁKA AKCYJNA, Kościelec (PL)

Nr 32/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAFP JURAJSKI AGRO FRESH PARK S.A.
(540)

(591) ciemnoszary, czarny, czerwony, zielony
(531) 05.07.13, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 35 Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Promocja sprzedaży towarów dla osób trzecich, Wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 36 Dzierżawa gospodarstw rolnych,
Zarządzenie nieruchomościami, 39 Pakowanie towarów, 42 Badania
naukowe, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich.
(111) 344483
(220) 2021 03 02
(210) 525378
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) EURO EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energo Eko Plus
(540)

(591) zielony, biały, pomarańczowy, żołty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.15, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.09
(510), (511) 39 Odbiór, transport i składowanie zużytych tłuszczy
spożywczych, 40 Przetwarzanie zużytych tłuszczy spożywczych, recykling odpadów.
(111) 344484
(220) 2021 03 02
(210) 525379
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) EURO EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Euro Eko Serwis
(540)

(591) żółty, biały, zielony, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 39 Odbiór, transport i składowanie zużytych tłuszczy
spożywczych, 40 Przetwarzanie zużytych tłuszczy spożywczych, recykling odpadów.
(111) 344485
(220) 2021 03 01
(210) 525380
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) 4MY ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOTEKA NATURALNE SKŁADNIKI
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(540)

(531) 05.03.20, 26.04.18, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 3 Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Bazy
do perfum kwiatowych, Błyszczyki do ust, Chemiczne produkty
do ożywiania kolorów do użytku domowego[pranie], Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt,
Drewno zapachowe, Emulsje chroniące przed promieniowaniem
słonecznym, Esencje eteryczne, Farby do brody, Farby do włosów,
Kadzidełka, Kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, Kleje
do przymocowywania sztucznych włosów, Kosmetyki do makijażu,
Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki, Krem
do butów, Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Krochmal do prania, Lakiery (środki do usuwania), Lakiery do paznokci, Maski kosmetyczne, Mieszaniny zapachowe potpourri, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, Mydło do golenia, Mydła
przeciwpotowe do stóp, Naklejane ozdoby do paznokci, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Odżywki do włosów, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do perfum i zapachów, Olejki eteryczne, Ołówki
do brwi, Paski odświeżające oddech, Piżmo [wyroby perfumeryjne],
Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub
dezodoryzacji, Płyny po goleniu, Pomadki do ust, Pomady do celów
kosmetycznych, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty do nabłyszczania liści roślin,
Preparaty do odbarwiania, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do polerowania, Preparaty do prania, Preparaty do prostowania włosów, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty do kąpieli,
nielecznicze, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, 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, Suche szampony, Sztuczne paznokcie, Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Środki do czyszczenia zębów, Środki ścierne i polerskie, Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów
kosmetycznych, Toniki kosmetyczne do ciała, Toniki kosmetyczne
do twarzy, Tusze do rzęs, Waciki do celów kosmetycznych, Wata
do celów kosmetycznych, Wazelina kosmetyczna, Woda kolońska,
Woda utleniona do celów kosmetycznych, Wosk do depilacji, Wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Wybielacze stosowane w pralnictwie, Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż
do celów medycznych, Żele do wybielania zębów, Żele oczyszczające, Żele pod prysznic, 5 Balsamy do użytku medycznego, Borowina
do kąpieli, Borowina lecznicza, Chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, Dezodoranty. inne niż dla ludzi lub zwierząt, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, Drewno cedrowe jako
środek odstraszający owady, Kadzidełka do odstraszania owadów,
Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze preparaty toaletowe, Majtki
chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, Majtki higieniczne,
Materiały do plombowania zębów, Odświeżacze do ubrań i tkanin,
Pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, Pieluszki dla niemowląt, Plastry do celów medycznych, Plastry, Plastry, Płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], Podpaski higieniczne, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Preparaty do odświeżania powietrza,
Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medyczne do odchudzania,
Preparaty przeciw molom, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Preparaty weterynaryjne, Sole do kąpieli do celów medycznych, Sole
do kąpieli mineralnych, Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety zawierające
alginiany, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety
zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające
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kazeinę, Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy
diety zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, Suplementy diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety
ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Środki odkażające, Środki odstraszające owady, Tampony, Toniki do celów medycznych, Trociczki do odymiania, Wazelina
do celów medycznych, Wosk dentystyczny, Żywność dla niemowląt,
35 Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Reklama, Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi marketingowe,
Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi.

(111) 344486
(220) 2021 03 02
(210) 525387
(151) 2021 07 08
(441) 2021 03 22
(732) The British Broadcasting Corporation, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540) DANCING WITH THE STARS TANIEC Z GWIAZDAMI
(510), (511) 9 Filmy kinematograficzne i fotograficzne, Nagrania
dźwiękowe i wideo, Nagrane programy telewizyjne i radiowe, Filmy kinematograficzne, Kreskówki, Nagrania z danymi, w tym audio, wideo,
obrazy nieruchome i ruchome oraz tekst, także w formacie interaktywnym, Programy i internetowe treści audiowizualne do nadawania lub
innych transmisji w telewizji, radiu, telefonach komórkowych, osobistych asystentach cyfrowych i komputerach osobistych, także w formacie 3D, Urządzenia do nagrywania, nadawania, transmisji, odbierania, przetwarzania, generowania, odtwarzania, dystrybucji, ponownej
dystrybucji, śledzenia, znakowania, kodowania i dekodowania treści
audio i wideo, obrazów nieruchomych i ruchomych, danych i metadanych, Magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, nośniki
pamięci, dyski kompaktowe, dyski optyczne, interaktywne dyski kompaktowe, CD-ROM i DVD, minidyski, dyski CD, taśmy, kasety, kartridże,
karty i inne nośniki, wszystkie z lub do nagrań dźwiękowych, nagrań
wideo, danych, metadanych, obrazów, grafiki, tekstu lub programów,
Software, Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe,
w tym oprogramowanie do użytku w pobieraniu, przechowywaniu,
przetwarzaniu, odtwarzaniu, organizowaniu, dystrybucji i ponownej dystrybucji audio, wideo, obrazów nieruchomych i ruchomych
oraz danych, Oprogramowanie użytkowe, w tym oprogramowanie
aplikacyjne do telefonów komórkowych, cyfrowych urządzeń elektronicznych do noszenia i innych przenośnych urządzeń cyfrowych,
Oprogramowanie, sprzęt i urządzenia do rzeczywistości wirtualnej,
Oprogramowanie edukacyjne i do nauczania, elektroniczne urządzenia i przyrządy edukacyjne i do nauczania, Platformy oprogramowania
komputerowego oparte na IP do produkcji, formatowania, zarządzania i dystrybucji dźwięku, obrazów i danych, Gry na telefony komórkowe, Gry cyfrowe, Gry na płytach DVD, Oprogramowanie i sprzęt
do gier komputerowych, Oprogramowanie komputerowe do telewizji spersonalizowanej i interaktywnej, Pobieralne publikacje elektroniczne, Dzwonki i grafika (do pobrania) do telefonów komórkowych,
Grafika do pobrania na komputery, Muzyka cyfrowa, nagrania audio
i wideo (do pobrania) z Internetu, Elektroniczne tablice ogłoszeń,
Podkładki pod myszy komputerowe, Nadajniki i odbiorniki sygnałów
radiowych, Urządzenia i przyrządy do odbioru programów radiowych
i telewizyjnych, w tym do odbioru transmisji kablowych, satelitarnych
i cyfrowych, Okulary, okulary przeciwsłoneczne, Części i wyposażenie
wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Publikacje drukowane,
Papier, Karton, Materiały drukowane, Czasopisma, Książki, Katalogi,
Programy drukowane, Fotografie, Materiały biurowe, Materiały dla
artystów, Pędzle malarskie, Materiały instruktażowe i dydaktyczne,
Matryce drukarskie, Plakaty, Karty, Pocztówki, Kartki okolicznościowe,
Karty na wymianę, Zaproszenia, Pamiętniki, Kalendarze, Albumy fotograficzne, Odbitki, Torby na prezenty, Pudełka na prezenty, przywieszki na prezenty i Opakowania na prezenty, Notesy, Przybory do pisania
i kredki, Naklejki, Kalkomanie, Stemple, Organizery osobiste, Książki
adresowe, Notatniki, Oprawy do piór i ołówków, Podkładki na biurko,
Wzory do haftu, szycia i dziewiarstwa, Znaczki pocztowe, Podstawki
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wykonane z kartonu i papieru, 21 Przybory kuchenne i gospodarstwa
domowego oraz pojemniki kuchenne i dla gospodarstwa domowego,
Grzebienie i gąbki, Szczotki, Wyroby szklane, porcelana i wyroby ceramiczne, Ozdoby, statuetki i figurki, Zastawa stołowa, Talerze i talerze
ozdobne, Tabliczki ścienne, Naczynia do picia, Kubki, Dzbanki, Kufle,
Kieliszki do wina, Butelki, Termosy, Kosze i pudełka piknikowe, Słoiki,
Kieliszki na jajka, Minutniki do jajek, Pudełka śniadaniowe, Podstawki, Tace do serwowania, Świeczniki, Pierścienie i stojaki na serwetki,
Mydelniczki, Szczoteczki do zębów, Przyrządy do czyszczenia, obsługiwane ręcznie, Ściereczki do czyszczenia, Przybory do ścierania kurzu, Ścierki i skóry do polerowania, Ircha, Rękawice do polerowania,
Wiadra, Skrobaczki do szyb przednich w pojazdach, Gąbki i ściereczki do wycieraczek i parowania szyb przednich do pojazdów, Gąbki
do czyszczenia samochodów, Rękawice do mycia samochodów, ścierki
do suszenia samochodów (wykonane ze skóry zamszowej), 24 Tekstylia i wyroby tekstylne, Ręczniki, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy.

(111) 344487
(220) 2021 03 02
(210) 525397
(151) 2021 07 08
(441) 2021 03 22
(732) ŻUREK ARKADIUSZ BROWAR PILICA, Biskupice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR Pilica
(540)

(531) 07.01.08, 07.01.25, 27.05.01
(510), (511) 16 Podkładki pod kufle do piwa, Podstawki pod kufle
do piwa, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, 21 Kufle na piwo,
Dzbanki do piwa, Szklanki do piwa, Podkładki pod piwo nie z papieru
i nie z tkanin, Szklanki do picia piwa typu pilzner, 25 Apaszki, Bluzy
dresowe, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy polarowe, Bluzy
z kapturem, Chustki [apaszki], Czapki [nakrycia głowy], Czapki z daszkiem, Damska bielizna, Koszulki bez rękawów, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki bluzy, Nakrycia głowy, Odzież, Odzież damska, Odzież
męska, Polary, Szaliki, T-shirty z krótkim rękawem, 40 Warzenie piwa,
Usługi browarnicze, Usługi destylacji alkoholu.
(111) 344488
(220) 2021 03 02
(210) 525399
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) KALLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KALLA
(540)

(591) biały, zielony
(531) 26.01.03, 26.02.01, 26.02.07, 29.01.03, 29.01.06, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Leasing pracowniczy, Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, 37 Spawanie
konstrukcji stalowych do celów budowlanych, Instalacja rurociągów
przemysłowych, Serwis urządzeń elektronicznych, 40 Spawanie, Wynajem aparatury do spawania, 42 Usługi w zakresie badań technicznych, Kontrola jakości.
(111) 344489
(151) 2021 07 08

(220) 2021 03 02
(441) 2021 03 22

(210) 525400
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(732) ŻUREK ARKADIUSZ BROWAR PILICA, Biskupice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Browar Pilica Warzymy Legendy
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo słodowe, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwa regionalne, Piwo i produkty piwowarskie, Korzenne piwa, Mineralizowane piwa, Piwa smakowe, Brzeczka
piwna, Czarne piwo [piwo ze słodu palonego], Drinki na bazie piwa,
Napoje na bazie piwa, Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, Piwa
o małej zawartości alkoholu, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, 40
Warzenie piwa, Usługi browarnicze, Usługi destylacji alkoholu.

ży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Wypożyczanie stoisk handlowych, Usługi wynajmu automatów do sprzedaży, Wynajem
automatów sprzedających na monety, Wynajem automatów sprzedających na karty, Wynajem dystrybutorów automatycznych.

(111) 344490
(220) 2021 03 02
(210) 525403
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) POWER INVESTMENT MICHAŁ KRZYMOWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DELIM
(510), (511) 29 Ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwa
z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwa z oliwek, Olej z oliwek jadalny,
Oliwy na bazie trufli, Oleje spożywcze, Oleje sałatkowe, Spożywczy
olej sezamowy, Borówki, przetworzone, Daktyle, Daktyle, przetworzone, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Grzyby
konserwowane, Kandyzowane owoce, Kandyzowane przekąski owocowe, Kandyzowane orzeszki piniowe, Kompozycje owoców przetworzonych, Konserwowane warzywa, Konserwowane papryczki chilli,
Konserwy, marynaty, Korniszony, Konserwy z owocami, Mieszanki
owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Ogórki korniszone, Oliwki konserwowane, Oliwki konserwowe, Oliwki nadziewane,
Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki nadziewane czerwoną
papryką i migdałami, Oliwki nadziewane migdałami, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, Oliwki nadziewane serem feta
w oleju słonecznikowym, Oliwki [przetworzone], Oliwki, suszone,
Orzechy łuskane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy jadalne,
Orzechy kandyzowane, Orzechy pekan, przetworzone, Orzechy solone, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce konserwowane, Owoce
konserwowane w plasterkach, w słoikach, Pigwy, przetworzone, Pikle,
Pikantne pikle, Pikle mieszane, Powlekane orzeszki ziemne, Orzechy
prażone, Prażone orzechy ziemne, Przetwory owocowe-dżemy, Śliwki
suszone, Solone orzechy nerkowca, Suszone daktyle, Suszone owoce,
Przekąski na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie orzechów,
30 Ciasta słodkie lub słone, Ciasta, Czekolada, Czekoladki, Trufle czekoladowe, Trufle-wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze z płynnym
nadzieniem alkoholowym, Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem
owocowym, Miód, Cukier, miód, melasa, Herbata, Kawa, Mieszanki
kawowe, Cukierki, Ciastka, Wyroby cukiernicze, Słodycze-cukierki, 32
Piwo, Koncentraty soków owocowych, Syropy do napojów, 33 Alkohole wysokoprocentowe-napoje, Destylowane napoje alkoholowe
na bazie zbóż, Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Wymieszane
napoje alkoholowe, Wino, Likiery, Nalewki gorzkie, Miód pitny, Wina,
Alkohole destylowane, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych
pudełek zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane
z napojami alkoholowymi [z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzeda-

(111) 344491
(220) 2021 03 02
(151) 2021 07 08
(441) 2021 03 22
(732) CHAPIŃSKI ADRIAN VITBERRY, Mojesz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITBERRY
(540)

(210) 525404

(591) czarny, ciemnozielony, różowy
(531) 05.07.08, 05.03.11, 05.03.15, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Przetwory owocowe [dżemy], Dżemy i marmolady owocowe, Galaretki owocowe, Przeciery owocowe, Desery owocowe, Miąższ owoców, Mieszanki owoców suszonych, Skórki owocowe, Pasta z owoców,
Przekąski z owoców, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Kandyzowane
przekąski owocowe, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami
posiłków, Owoce w puszkach, Owoce przetworzone, 32 Soki, Soki
warzywne, Mieszane soki owocowe, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne [napoje], Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Skoncentrowane soki owocowe, Mrożone napoje owocowe, Koncentraty soków owocowych, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych,
Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe,
Napoje zawierające głównie soki owocowe, Napoje mrożone na bazie
owoców, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe],
Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Syropy do napojów bezalkoholowych,
Syropy do produkcji lemoniady, Syrop słodowy do napojów, Syropy
do napojów, Syropy do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy do sporządzania smakowych wód
mineralnych, Syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, Napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru.
(111) 344492
(220) 2021 03 02
(210) 525409
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) HENAN SUNHO GROUP CO.,LTD., Yongcheng (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUNHO
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 28.03.99
(510), (511) 6 Folia aluminiowa, Sztabki aluminiowe, Drut aluminiowy, Aluminium [glin], Rudy metali, Drobne wyroby metalowe, Materiały konstrukcyjne metalowe, Przewody rurowe metalowe, Blacha
[płyty, arkusze], Materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych
metalowe, Drobnica metalowa do budynków, Drobnica metalowa
do drzwi, Drobne wyroby żelazne do budynków.
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(111) 344493
(220) 2021 03 02
(210) 525416
(151) 2021 07 08
(441) 2021 03 22
(732) CMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CSM
(540)

(591) czarny, ciemnozielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 09.07.22
(510), (511) 37 Instalacja i konserwacja sprzętu komputerowego
do sieci komputerowych i dostępu do Internetu, Instalacja i naprawa
sprzętu komputerowego, Instalacja kabli do dostępu do Internetu,
Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu do sieci komputerowych
i technologii informacyjnej, Instalacja okablowania w budynkach
do przekazu telekomunikacyjnego, Instalacja okablowania w biurach w celu umożliwienia przesyłania danych, Instalacja sprzętu
audiowizualnego, Instalacja sieci komputerowych, Instalacja sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, Instalacja sprzętu komputerowego dla dostępu do Internetu, Instalacja sprzętu i wyposażenia
do konferencji elektronicznych, Instalacja sprzętu komputerowego
do systemów komputerowych, Instalacja sprzętu komunikacyjnego, Instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Instalacja
systemów komputerowych, Instalacja systemów oprzyrządowania,
Instalacja urządzeń elektrycznych, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie urządzeń elektrycznych, Naprawa i konserwacja urządzeń multimedialnych, Naprawa
i konserwacja urządzeń elektronicznych, Naprawa systemów stereo,
Naprawa urządzeń elektronicznych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu audiowizualnego,
Usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, Wyposażanie wnętrz pomieszczeń firmowych, Wyposażanie
wnętrz biur, 41 Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla
dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie
medycyny, Szkolenia personelu, Szkolenia pracowników w zakresie
użytkowania sprzętu elektronicznego, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia w zakresie
obsługi programów do przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi, Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia],
Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi
doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu,
Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, Usługi
szkolenia dla personelu, Usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy,
Usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Prowadzenie kursów
instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi
i dorosłych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Usługi konsultacyjne
dotyczące analizy wymagań szkoleniowych, Usługi organizowania
i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, Usługi szkolenia personelu, Usługi szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, Usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Wypożyczanie materiałów szkoleniowych, Wynajmowanie nagranych szkoleń, Wyznaczanie standardów
szkoleń, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów
szkoleniowych online, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania,
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Zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, 42 Projektowanie,
opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Wdrażanie
programów komputerowych w sieciach, Projektowanie i wdrażanie
stron internetowych dla osób trzecich, Doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego,
Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych,
Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania
komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania do dostępu
do Internetu, Instalacja i utrzymanie programów komputerowych,
Instalacja i konserwacja oprogramowania baz danych, Instalacja,
konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego,
Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, Instalacja,
konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych,
Instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego,
Instalacja oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania do baz danych, Instalacja oprogramowania sprzętowego,
Instalacja oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu,
Instalacja programów komputerowych, Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego.

(111) 344494
(220) 2021 03 02
(210) 525418
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) BONDEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BONDEQ
(510), (511) 29 Warzywa suszone, Kompozycje owoców przetworzonych, Przekąski na bazie owoców, Rodzynki, 30 Przyprawy, Przyprawy korzenne, 31 Nieprzetworzone warzywa, Świeże owoce organiczne, Świeże owoce tropikalne, Świeże owoce cytrusowe, Świeże
owoce I warzywa, Nieprzetworzone owoce, Orzechy, Orzechy aromatyzowane, 39 Dostawa towarów, Logistyka transportu, Przewóz
samochodami ciężarowymi, Spedycja, Transport.
(111) 344495
(220) 2021 03 02
(210) 525419
(151) 2021 07 30
(441) 2021 04 12
(732) FRYC DAWID GRESSO OUTLET PŁYTEK, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRESSO
(510), (511) 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych: gresu, glazury, terakoty,
klinkierów, stopnic, dekoracji łazienkowych, klejów, fug, płytek imitujących drewno lub marmur, płytek polerowanych, płytek szkliwionych,
płytek barwionych w masie, płytek mrozoodpornych, płytek rektyfikowanych, baterii łazienkowych, wanien, brodzików, kabin prysznicowych, kabin parowych, odpływów prysznicowych, ceramiki sanitarnej,
grzejników łazienkowych, akcesoriów zabezpieczających i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacji i urządzeń sanitarnych,
sprzętu do zaopatrywania w wodę i sanitacji, filtrów do użytku przemysłowego i domowego, środków toaletowych, środków czyszczących, preparatów do czyszczenia i odświeżania, instalacji i urządzeń
do suszenia, instalacji i urządzeń do chłodzenia i zamrażania, instalacji
i urządzeń do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, oświetlenia i reflektorów oświetleniowych, palników, bojlerów i podgrzewaczy, sprzętu do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania żywności i napojów, urządzeń do ogrzewania
i suszenia do użytku osobistego, urządzeń do opalania się, kominków,
biokominków, lamp do celów oświetleniowych, lamp do dekoracji
świątecznych, lamp biurkowych, lamp do instalacji elektrycznych,
lamp elektrycznych, baterii kuchennych, zlewozmywaków, okapów,
piekarników, płyt grzewczych, chłodziarek, lodówek sprzętu AGD,
fototapet, sufitów podwieszanych, sufitów napinanych, płyt ceramicznych sprzedawanych jako elementy piekarników, płyt ceramicznych
sprzedawanych jako elementy kuchenek, płyt ceramicznych sprzedawanych jako elementy płyt grzejnych, części i akcesoriów do kominków, farb wodnych [izolacyjne], farb uszczelniających [izolacyjne], farb
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izolacyjnych do ścian, farb izolacyjnych do fasad, farb izolacyjnych
do dachów, farb izolacyjnych, farb, ceramicznych płytek na podłogi zewnętrzne, ceramicznych płytek na podłogi wewnętrzne, ceramicznych
płytek na ściany zewnętrzne, ceramicznych płytek podłogowych, ceramicznych płytek podłogowych do budynków, ceramicznych płytek
ściennych, ceramicznych pokryć podłogowych, dachówek ceramicznych, glazurowanych ceramicznych płytek ściennych, glazurowanych
ceramicznych płytek podłogowych, glazurowanych dachówek ceramicznych, glazurowanych płytek ceramicznych, desek podłogowych,
desek podłogowych, drewnianych płytek podłogowych, drewnianych
podłóg parkietowych, drewnianych podłóg sportowych, drewnianych
pokryć podłogowych, fornirów do podłóg, materiałów na podłogi
sportowe, listew podłogowych, listew przysufitowych i oświetleniowych, elementów dekoracji ściennych, elementów sztukaterii elewacyjnej, gumowych płytek podłogowych, gumowych listew podłogowych, niemetalowych paneli podłogowych, niemetalowych płyt
podłogowych, parkietu podłogowego z korka, desek podłogowych,
przymocowanych szafek kuchennych, serwantek kuchennych, stołów kuchennych, szafek kuchennych, mebli i akcesoriów meblowych
wyposażenia domu, pojemników, spinaczy i uchwytów do nich, statuetek, figurek, dzieł sztuki, ozdób i dekoracji wykonanych z takich
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, łóżek,
pościeli, materacy, poduszek, luster, mebli łazienkowych, ram, wieszaków na ubrania, wieszaków stojących do ubrań i haczyków na ubrania, żaluzji do wnętrz oraz elementów do zasłon i zasłon do wnętrz,
akcesoriów do przechowywania ubrań, biurek i stołów, akcesoriów
do ubikacji i łazienek, artykułów do pielęgnacji odzieży i obuwia, przyborów do użytku domowego do czyszczenia, szczotek i materiałów
do wytwarzania szczotek, przyborów kosmetycznych do higieny i pielęgnacji urody, statuetek, figurek, tabliczek i dzieł sztuki wykonanych
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zastaw stołowych, przyborów kuchennych i pojemników, tkanin, materiałów tekstylnych do filtrowania, wyrobów tekstylnych i substytutów wyrobów
tekstylnych, zasłon, zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych, zasłon z tkaniny lub z tworzyw sztucznych,
zefiru [tkanina], bielizny kąpielowej, bielizny pościelowej i koców, bielizny stołowej i pościelowej, bielizny wzorzystej, bieżników stołowych,
ręczników, Usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych towarów, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów
społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.

(111) 344496
(220) 2021 03 02
(151) 2021 07 22
(441) 2021 04 06
(732) MAJ MIROSŁAW EKSTRA MED, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKSTRA MED STOMATOLOGIA
(540)

(210) 525421

(591) zielony, złoty
(531) 02.09.10, 26.11.02, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi kliniki dentystycznej.
(111) 344497
(220) 2021 03 02
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) BRANDENBURG JAKUB, Łódź (PL)

(210) 525428
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BG BRANDENBURG COUTURE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.22, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.07, 26.11.10
(510), (511) 25 Odzież.
(111) 344498
(220) 2021 03 02
(210) 525432
(151) 2021 07 22
(441) 2021 04 06
(732) IDZIK RAFAŁ MANAGEMENT, CONSULTING & PR, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mia dea
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, Barwniki do celów kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne, Basma-barwnik kosmetyczny, Bawełna do celów kosmetycznych,
Bawełniane płatki kosmetyczne, Biały puder kosmetyczny do twarzy,
Błoto kosmetyczne do ciała, Brokat kosmetyczny, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Kosmetyczne maski błotne, Kosmetyczne
kredki do oczu, Kosmetyczne emulsje do opalania, Kompresy na oczy
do celów kosmetycznych, Kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, Kleje do celów kosmetycznych, Klej do charakteryzacji
do użytku kosmetycznego, Kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, Henna do celów kosmetycznych, Henna-barwnik kosmetyczny,
Geraniol do użytku kosmetycznego, Gaziki do celów kosmetycznych,
Farby kosmetyczne do ciała, Emulsje z filtrem przeciwsłonecznym
do użytku kosmetycznego, Emulsje do twarzy do użytku kosmetycznego, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki nasączone
olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Kosmetyczne peelingi do ciała, Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Kosmetyczne pudry do twarzy, Kosmetyczne środki nawilżające,
Kosmetyczne żele pod oczy, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kreda do użytku kosmetycznego, Krem z retinolem do celów kosmetycznych, Kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy do twarzy do użytku
kosmetycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do rąk,
Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy po opalaniu do użytku kosmetycznego, Lakier do celów kosmetycznych, Lakier do paznokci
do celów kosmetycznych, Maści do celów kosmetycznych, Maska
do ciała w proszku do użytku kosmetycznego, Maski do ciała w płynie
do użytku kosmetycznego, Maski kosmetyczne, Masło kakaowe do celów kosmetycznych, Mleczka kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne,
Mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, Mleczko oczyszczające
do celów kosmetycznych, Mydła kosmetyczne, Naklejki do liftingu
twarzy do celów kosmetycznych, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, Nawilżane odświeżające
chusteczki kosmetyczne, Nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olejek lawendowy
do użytku kosmetycznego, Olejek różany do celów kosmetycznych,
Olejek z wyciągiem z owoców amla do celów kosmetycznych, Olejki
cytronelowe do użytku kosmetycznego, Olejki do aromaterapii
do użytku kosmetycznego, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki
do kąpieli do celów kosmetycznych, Olejki do opalania do celów kosmetycznych, Olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki
eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, Olejki kosmetyczne do naskórka, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Olejki perfumowa-
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ne do produkcji preparatów kosmetycznych, Olejki rozmarynowe
do użytku kosmetycznego, Ołówki kosmetyczne, Ołówki kosmetyczne
do policzków, Ołówki, kredki kosmetyczne, Pasta kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, Patyczki
z watą do celów kosmetycznych, Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Perfumowany puder do użytku kosmetycznego, Pianki
kosmetyczne zawierające środki chroniące przed słońcem, Piperonal
do użytku kosmetycznego, Plastry kosmetyczne zawierające środek
chroniący przed słońcem i blokujący promieniowanie słoneczne
do stosowania na skórze, Płukanki do włosów do użytku kosmetycznego, Płynne farby lateksowe do ciała do celów kosmetycznych, Płyny
kosmetyczne do demakijażu, Płyny kosmetyczne przed goleniem,
Podkłady kosmetyczne do twarzy, Pomady do celów kosmetycznych,
Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej do użytku kosmetycznego,
Preparaty kosmetyczne do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, Preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem
słonecznym, Preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do samoopalania, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty kosmetyczne
do oczyszczania skóry, Preparaty kosmetyczne do pod prysznic, Preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, Preparaty kosmetyczne
do włosów, Preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy,
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, Preparaty kosmetyczne do skóry suchej,
do stosowania w ciąży, Preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu,
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, Preparaty kosmetyczne
minimalizujące zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, Preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie
owłosienia, Preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, Preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę przed oparzeniem słonecznym, Preparaty kosmetyczne nawilżające, Preparaty po opalaniu,
do celów kosmetycznych, Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, Preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę
do celów kosmetycznych, Preparaty złuszczające do twarzy do użytku
kosmetycznego, Produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku
kosmetycznego, Produkty kosmetyczne do ochrony ust, Produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, Prokolagen do celów kosmetycznych, Przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne,
Puszki bawełniane do celów kosmetycznych, Róże kosmetyczne, Serum do celów kosmetycznych, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Środki czyszczące
do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, Środki do namaczania
do kąpieli do użytku kosmetycznego, Świece do masażu do celów kosmetycznych, Sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, Talk kosmetyczny, Tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, Tłuszcze
do celów kosmetycznych, Toniki do użytku kosmetycznego, Toniki
kosmetyczne do ciała, Toniki kosmetyczne do twarzy, Waciki do celów
kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna,
Wata w formie płatków do użytku kosmetycznego, Wazelina kosmetyczna, Wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, Woda utleniona do celów kosmetycznych, Wody mineralne w sprayu do celów
kosmetycznych, Wybielacze, odbarwiacze do celów kosmetycznych,
Wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Żele do użytku kosmetycznego, Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, 44 Zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi
kosmetyczne dla psów, Usługi kosmetyczne dla kotów, Usługi kosmetyczne, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Stomatologia kosmetyczna, Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg
laserowy na wzrost włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Leczenie kosmetyczne grzyba
palców nóg, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Kosmetyczne usuwanie ży-
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laków za pomocą lasera, Usługi kosmetyczne dla zwierząt, Usługi
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych
włosów, Elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, Elektroliza kosmetyczna, Elektroliza do celów kosmetycznych, Chirurgia
kosmetyczna, Analiza kosmetyczna, Analiza kolorów jako usługa kosmetyczna.

(111) 344499
(220) 2021 03 02
(151) 2021 07 08
(441) 2021 03 22
(732) VOLHARDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATAKI
(540)

(210) 525442

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 02.09.04, 02.09.08, 27.05.01, 27.03.01, 27.03.02, 29.01.13
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(111) 344500
(220) 2021 03 03
(210) 525454
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK LAZUR
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne, Brykiety
węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online, węgla, paliw, brykietów, podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing, Reklama, Reklama internetowa,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
(111) 344501
(220) 2021 03 03
(210) 525455
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK SZAFIR
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne, Brykiety
węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online, węgla, paliw, brykietów, podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing, Reklama, Reklama internetowa,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
(111) 344502
(220) 2021 03 03
(210) 525456
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK KORAL
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne, Brykiety
węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online, węgla, paliw, brykietów, podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing, Reklama, Reklama internetowa,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
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(111) 344503
(220) 2021 03 02
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) KORPYSA OSKAR, Gryfów Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AZAREX NAPĘDZAMY TWÓJ BIZNES.
(540)

(210) 525480

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Oleje przemysłowe i tłuszcze, Smary, Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, Paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, Świece i knoty do oświetlenia,
12 Pojazdy, Urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub
na wodzie, 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży.
(111) 344504
(220) 2021 03 02
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) KORPYSA OSKAR, Gryfów Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AZAREX NAPĘDZAMY TWÓJ BIZNES.
(540)

(210) 525482

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Oleje przemysłowe i tłuszcze, Smary, Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, Paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, Świece i knoty do oświetlenia,
12 Pojazdy, Urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub
na wodzie, 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży.
(111) 344505
(220) 2021 03 02
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) KORPYSA OSKAR, Gryfów Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AZAREX NAPĘDZAMY TWÓJ BIZNES.
(540)

(210) 525485

(591) biały, granatowy, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Oleje przemysłowe i tłuszcze, Smary, Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, Paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, Świece i knoty do oświetlenia,
12 Pojazdy, Urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub
na wodzie, 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży.
(111) 344506
(151) 2021 07 14

(220) 2021 03 02
(441) 2021 03 29

(210) 525486
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(732) SZAFRAN JAROSŁAW MILEO, Wągrowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mileo baby
(540)

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.07
(510), (511) 25 Odzież dziecięca, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce,
Obuwie dla dzieci, Koszulki dla dzieci, Wyprawki dziecięce [odzież],
Czepki damskie, dziecinne, Majtki dziecięce [odzież], Nakrycia głowy
dla dzieci, Pajacyki dla dzieci [odzież], Odzież dla małych dzieci, Letnie ubranka dla dzieci, Odzież wierzchnia dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, Sukienki dla niemowląt i małych
dzieci, Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Koszulki
zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, Odzież
niemowlęca, Body niemowlęce, Sandały niemowlęce, Botki niemowlęce, Bielizna dla niemowląt, Wyprawki dla niemowląt, Obuwie dla
niemowląt, Buty dla niemowląt, Powijaki dla niemowląt, Majtki dla
niemowląt, Odzież wierzchnia dla niemowląt, Dziane buty dla niemowląt, Śliniaki dla niemowląt [niepapierowe], Dolne części strojów
niemowlęcych, Buciki dla niemowląt z wełny, Ubranka do wózka
[kombinezony niemowlęce], Śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, Czapki wełniane, Apaszki, Apaszki [chustki], Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bandany na szyję, Bluzki, Bluzki z krótkimi
rękawami, Bluzy dresowe, Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Chusty noszone na ramionach, Chusty na głowę, Chusty [odzież], Chusty,
szale na głowę, Czapeczki na przyjęcia [odzież], Długie kurtki, Dolne
części ubrań [odzież], Dżinsy, Eleganckie spodnie, Getry, Golfy, Kamizelki, Kolanówki, Skarpetki, Skarpetki wełniane, Skarpetki sportowe,
Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki i pończochy, Skarpetki z palcami, Skarpetki noszone jako kapcie, Pieluchomajtki [odzież], Szaliki
rurkowe jako kominy na szyję, Body [odzież], Bielizna damska typu
body, Śpioszki, pajacyki, Śpioszki, pajacyki [odzież], Kurtki bluzy, Bluzy polarowe, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem, Krótkie
bluzeczki do talii, Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Bluzy
sportowe, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice,
Spodnie wierzchnie, Spodnie dresowe, Spodnie przeciwdeszczowe,
Spodnie nieprzemakalne, Spodnie sztruksowe, Krótkie spodnie,
Spodnie ciążowe, Spódnico-spodenki, Spodnie od dresu, Spodnie
do piżamy, Kostiumy ze spódnicą, Spodnie pumpy [alladynki], Wygodne luźne spodnie, Spodnie ze stretchu, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Taśmy do spodni pod stopy, Kaftany, Czapki dziane, Daszki czapek, Czapki z daszkiem, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki
bez daszków, Czapki [nakrycia głowy), Czapki z pomponem, Daszki
do czapek, Czapeczki z węzełkiem, Czapki jako nakrycia głowy, Rampersy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: odzież dziecięca, spodnie dziecięce, buty dziecięce,
obuwie dla dzieci, koszulki dla dzieci, wyprawki dziecięce [odzież],
czepki damskie, dziecinne, majtki dziecięce (odzież], nakrycia głowy
dla dzieci, pajacyki dla dzieci [odzież], odzież dla małych dzieci, letnie
ubranka dla dzieci, odzież wierzchnia dla dzieci, kostiumy kąpielowe
dla dzieci, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony dla
niemowląt i małych dzieci, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, kostiumy
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, odzież
niemowlęca, body niemowlęce, sandały niemowlęce, botki niemowlęce, bielizna dla niemowląt, wyprawki dla niemowląt, obuwie
dla niemowląt, buty dla niemowląt, powijaki dla niemowląt, majtki
dla niemowląt, odzież wierzchnia dla niemowląt, dziane buty dla
niemowląt, śliniaki dla niemowląt [niepapierowe], dolne części strojów niemowlęcych, buciki dla niemowląt z wełny, ubranka do wózka
[kombinezony niemowlęce], śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucz-
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nych, czapki wełniane, apaszki, apaszki [chustki], artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, bandany na szyję, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty noszone na ramionach, chusty na głowę, chusty [odzież], chusty, szale
na głowę, czapeczki na przyjęcia [odzież], długie kurtki, dolne części
ubrań [odzież], dżinsy, eleganckie spodnie, getry, golfy, kamizelki, kolanówki, skarpetki, skarpetki wełniane, skarpetki sportowe, skarpetki
antypoślizgowe, skarpetki i pończochy, skarpetki z palcami, skarpetki noszone jako kapcie, pieluchomajtki [odzież], szaliki rurkowe jako
kominy na szyję, body [odzież], bielizna damska typu body, śpioszki, pajacyki, śpioszki, pajacyki [odzież], kurtki bluzy, bluzy polarowe,
bluzy z kapturem, bluzy sportowe z kapturem, krótkie bluzeczki
do talii, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, bluzy sportowe,
spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, spódnice, spodnie
wierzchnie, spodnie dresowe, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie
nieprzemakalne, spodnie sztruksowe, krótkie spodnie, spodnie ciążowe, spódnico-spodenki, spodnie od dresu, spodnie do piżamy,
kostiumy ze spódnicą, spodnie pumpy [alladynki], wygodne luźne
spodnie, spodnie ze stretchu, spodnie do ćwiczeń fizycznych, taśmy
do spodni pod stopy, kaftany, czapki dziane, daszki czapek, czapki
z daszkiem, czapki i czapeczki sportowe, czapki bez daszków, czapki,
[nakrycia głowy], czapki z pomponem, daszki do czapek, czapeczki
z węzełkiem, czapki jako nakrycia głowy, rampersy.

(111) 344507
(220) 2021 03 03
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) PRZEWOŹNIK GRAŻYNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dracula
(540)

(210) 525496

(591) różowy, niebieski, czarny
(531) 01.15.01, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Aplikacje biurowe
i biznesowe, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie
komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje
na telefony komputerowe do zarządzania informacjami.
(111) 344509
(220) 2021 03 03
(151) 2021 07 27
(441) 2021 03 22
(732) SOCHACKA KAROLINA, Warszawa (PL);

MAŁEK-KOWALSKA JUSTYNA, Puławy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wool Wear Luxury Clothing Karolina Sochacka, Justyna
Małek-Kowalska
(510), (511) 25 Odzież dziecięca, Odzież męska, damska i dziecięca,
Odzież męska, Odzież, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież
dziewczęca, 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów odzieżowych, 42 Projektowanie dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie projektowania odzieży.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 344510
(220) 2021 03 03
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) SOCHACKA KAROLINA, Warszawa (PL);
MAŁEK-KOWALSKA JUSTYNA, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WW LUXURY CLOTHING
(540)

(210) 525499

(210) 525495

(591) żółty, zielony, czerwony, czarny, biały, szary
(531) 03.07.23, 04.05.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Usługi restauracyjne, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi barów i restauracji.
(111) 344508
(220) 2021 03 03
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) KLONOWSKI KRZYSZTOF, Kaźmierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KidsApp
(540)
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(210) 525498

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież
dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież męska, Odzież męska, damska
i dziecięca, 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów odzieżowych, 42 Projektowanie dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie projektowania odzieży.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 344511
(220) 2019 05 30
(210) 500501
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 06
(732) HEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEATING
(540)

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 armatura sanitarna, bojlery, bojlery gazowe, bidety, filtry do wody, grzejniki do centralnego ogrzewania i centralnej
ciepłej wody, grzejniki elektryczne, instalacje do sauny, kotły i piece
grzewcze, kabiny natryskowe, kanały kominowe, kominki domowe,
krany do wody, miski klozetowe, naczynia wzbiorcze do instalacji
centralnego ogrzewania, palniki, piecyki, przydomowe urządzenia
do oczyszczania ścieków, sedesy, uszczelki do kranów, urządzenia
i aparaty do uzdatniania wody, urządzenia do zmiękczania wody,
urządzenia do klimatyzacji, wanny do kąpieli nasiadowych, wyciągi
kuchenne, wymienniki ciepła, zasobniki ciepła i pary, zlewozmywaki, 17 armatura do przewodów niemetalowa, filc izolacyjny, folie
metalowe izolacyjne, lakier izolacyjny, króćce i złączki do rur niemetalowych, materiały dźwiękoszczelne, osłony do rur niemetalowe,
pierścienie wodoszczelne, przewody giętkie niemetalowe, taśmy
izolacyjne, uszczelki, uszczelnienia zapobiegające przeciekom wody,
wata szklana do izolacji, złączki niemetalowe do przewodów, zawory gumowe, 19 konstrukcje niemetalowe basenów kąpielowych,
konstrukcje altan, boazerie, budowlane materiały niemetalowe, dachówka niemetalowa, drenarskie przewody niemetalowe, kabiny
kąpielowe niemetalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemeta-
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lowe, płytki wykładzinowe niemetalowe, pokrywy włazów niemetalowe, przewody ciśnieniowe niemetalowe, przewody kominowe
niemetalowe, przewody niemetalowe do instalacji wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej, przewody wodociągowe niemetalowe.

(111) 344512
(220) 2019 05 20
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 06
(732) BADURA DAWID, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOCONTROLER
(540)

(210) 499981

(591) granatowy, biały, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie
porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wyceny
handlowe, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 37 usługi w zakresie diagnostyki pojazdów, usługi w zakresie przeglądów, serwisowania i naprawy pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów, pomoc drogowa, myjnie samochodowe, doradztwo w zakresie wyboru sposobu naprawy pojazdów,
42 prace badawczo-rozwojowe na potrzeby osób trzecich, badania,
ekspertyzy i opinie w zakresie stanu technicznego pojazdów, analizy
i projekty techniczne, testowanie materiałów, testowanie pojazdów
mechanicznych, badania w dziedzinie mechaniki.
(111) 344513
(220) 2019 08 19
(210) 501532
(151) 2021 07 27
(441) 2020 07 27
(732) SOKOŁÓW Spółka Akcyjna, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DWOREK ZIEMIAŃSKI
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, 35 usługi marketingu, usługi reklamowe, przygotowywanie materiałów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowych, zakup powierzchni
reklamowych, mediów, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów,
szkoleń, konferencji, seminariów, kongresów, sympozjów w dziedzinie gastronomii.
(111) 344514
(220) 2019 08 19
(210) 501533
(151) 2021 07 27
(441) 2020 07 27
(732) SOKOŁÓW Spółka Akcyjna, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARS QULINARIA SOKOŁÓW
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, 35 usługi marketingu, usługi reklamowe, przygotowywanie materiałów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowych, zakup powierzchni
reklamowych, mediów, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów,
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szkoleń, konferencji, seminariów, kongresów, sympozjów w dziedzinie gastronomii .

(111) 344515
(220) 2019 12 18
(210) 508218
(151) 2021 08 13
(441) 2021 04 26
(732) SOCZEWKA ADAM, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMPERY Wypożyczalnia Kamperów AS ONE.pl
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.04.22, 26.04.12, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 12 kampery, kampery [pojazdy rekreacyjne], samochody
kempingowe, pojazdy kempingowe, pojazdy wyposażone w pomieszczenia, mieszkania, 39 wynajem pojazdów, wynajem pojazdów pasażerskich, wynajem samochodów, kontaktowy wynajem
pojazdów, wypożyczanie i wynajem pojazdów, wynajem pojazdów
transportowych na umowę, usługi agencji rezerwujące wynajem samochodów.
(111) 344516
(220) 2019 12 30
(210) 508556
(151) 2021 08 04
(441) 2021 04 19
(732) ZIELIŃSKI ŁUKASZ INSIGHT, Skarżysko-Kamienna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŁUKASZ ZIELIŃSKI
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem Internetu i sprzedaży wysyłkowej towarów takich jak:
produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak
również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla
przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery,
środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty,
barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku
w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów,
produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne
substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również
benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia,
produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność
dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby
metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu,
kasy pancerne, maszyny, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo,
silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj,
automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki
do golenia), urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne,
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geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania,
oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media
do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia
liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry
dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania,
zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty
tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia,
urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne,
materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad
niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania,
chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, pojazdy, urządzenia służące
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty
dyrygenckie, papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów
biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania,
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, nieprzetworzone
i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje
tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie
do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, skóra
i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizki i torby, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla
zwierząt, materiały, niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury
sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, meble, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg,
fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn,
przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek,
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały
do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub
półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, liny i sznury, sieci,
namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem,
materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru,
tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne
materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby
do włosów, sztuczne włosy, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne,
nietekstylne, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja,
mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód,
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód [zamrożona woda], surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze,
leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio-
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na, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty,
cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, żywność i napoje dla zwierząt, słód, piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne
i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń
i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, produkcja
reklam, konsulting marketingowy, usługi reklamowe, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom przy wyborze towarów
i usług, 41 produkcja videoblogów, produkcja filmów, produkcja seriali, tworzenie tekstów, tworzenie periodyków, pisanie scenariuszy, pisanie książek, fotografia, produkcja podcastów, produkcja programów
radiowych, publikowanie videoblogów, publikowanie filmów, publikowanie seriali, publikowanie periodyków, publikowanie tekstów, wydawanie książek, publikowanie zdjęć, publikowanie podcastów, publikowanie reklam, usługi wystąpień publicznych, usługi wystąpień
medialnych, organizacja i prowadzenie szkoleń, organizacja i prowadzenie warsztatów, organizacja i prowadzenie konferencji, organizacja
i prowadzenie wykładów, prowadzenie wydarzeń publicznych i prywatnych [np. imprezy firmowe], organizacja i prowadzenie konkursów,
fotoreportaże, reportaże, wywiady, prowadzenie zajęć edukacyjnych,
prowadzenie blogów, prowadzenie videoblogów, prowadzenie podcastów, prowadzenie kanałów mediów społecznościowych, usługi wydawnicze, usługi publicystyczne, usługi wynajmu studio filmowych,
usługi wynajmu sprzętu foto/audio/video, usługi rozrywkowe, usługi
rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych
za pomocą kamery internetowej.

(111) 344517
(220) 2020 02 03
(210) 509779
(151) 2021 08 16
(441) 2020 05 11
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PYSZAKI
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa.
(111) 344518
(220) 2020 03 02
(210) 510878
(151) 2021 08 16
(441) 2020 07 20
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHRUPAŁY
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa.
(111) 344519
(220) 2020 03 09
(210) 511164
(151) 2021 08 18
(441) 2020 05 18
(732) AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWA ENERGIA FORTISGO HEALTHY ENERGY CHOCOLATE
FORTIS Whey Protein SUPLEMENT DIETY W PROSZKU O SMAKU
CZEKOLADOWYM CHOCOLATE NATURAL FLAVOUR
(540)

(591) czarny, biały, szary, czerwony, brązowy, jasnobrązowy,
brązowy, ciemnobrązowy
(531) 02.01.08, 26.04.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy dietetyczne
i odżywcze, suplementy mineralne do żywności mianowicie: odżywki białkowe, preparaty z mikro-i makroelementami, odżywki regeneracyjne i energetyczne, przekąski z dużą zawartością białka, wszystkie wyżej wymienione produkty przeznaczone do użytku przez ludzi
w celach niemedycznych, 32 napoje w tym żele izotoniczne, napoje
w tym żele energetyczne, wszystkie wyżej wymienione produkty
przeznaczone do użytku przez ludzi w celach niemedycznych.

(111) 344520
(220) 2020 03 09
(210) 511165
(151) 2021 08 18
(441) 2020 05 18
(732) AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FORTISGO
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy dietetyczne
i odżywcze, suplementy mineralne do żywności mianowicie: odżywki białkowe, preparaty z mikro-i makroelementami, odżywki regeneracyjne i energetyczne, przekąski z dużą zawartością białka, wszystkie wyżej wymienione produkty przeznaczone do użytku przez ludzi
w celach niemedycznych, 32 napoje w tym żele izotoniczne, napoje
w tym żele energetyczne, wszystkie wyżej wymienione produkty
przeznaczone do użytku przez ludzi w celach niemedycznych..
(111) 344521
(220) 2020 03 16
(210) 511506
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) COMMUNICATION UNLIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CU
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 16 banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, biurowe artykuł papiernicze, broszury, cenniki, dekoracyjne naklejki na kaski, druki, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane raporty konsumenta, drukowane raporty z badań, drukowane
zaproszenia, drukowany materiały promocyjny, etykiety tekturowe,
etykiety z papieru, etykiety z papieru lub kartonu, folia przylepna
z tworzyw sztucznych do opakowań, folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania,
kartki okolicznościowe, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, kartki życzeniami, kartki z podziękowaniami, kolorowy
karton, kolorowe ołówki grafitowe, kolorowe długopisy, koperty [artykuły piśmienne], koperty do użytku biurowego, materiały drukowane, naklejki, nalepki, papier, papier i karton, papier na torebki i worki,
papier na wizytówki [produkt półprzetworzony], plakaty reklamowe,
plakaty wykonane z papieru, plakaty z kartonu, plakaty z papieru,
pojemniki na długopisy, pojemniki na markery, pojemniki na ołówki,
reklamowe szyldy papierowe, teczki na akta, teczki na dokumenty,
teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki na dokumenty będące artykułami papierniczymi, teczki na korespondencje, teczki na listy, teczki na rysunki techniczne, teczki papierowe, teczki papierowe
[artykuły papiernicze], teczki papierowe na dokumenty, teczki rozkładane, teczki z kieszonkami do użytku biurowego, torby papierowe,
torby na zakupy z tworzywa sztucznego, 35 agencja public relations,
agencje reklamowe, marketing ukierunkowany, planowanie strategii
marketingowych, pomoc w zakresie marketingu, prowadzenie badań
marketingowych, prowadzenie badań w dziedzinie public relations,
przeprowadzanie badań w zakresie działalności gospodarczej, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie i kompilacja
raportów i informacji biznesowych i handlowych, przygotowywanie
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kampanii reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych,
publikowanie materiałów reklamowych, raporty i badania rynkowe,
raporty z analiz rynkowych, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w Internecie dla osób trzecich, rozpowszechnianie informacji biznesowych,
rozpowszechnianie informacji handlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, sondowanie rynku, sporządzanie
raportów biznesowych, sporządzanie raportów do celów marketingowych, sporządzanie raportów ekonomicznych, sporządzanie raportów gospodarczych, sporządzanie raportów handlowych, sporządzanie statystyk, statystyczne badania biznesowe, statystyczne badania
rynkowe, strategiczna analiza biznesowa, udostępnianie informacji
handlowych, udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów
społecznościowych, badania rynkowe i analiza badań rynkowych,
udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji
dotyczących badań rynkowych, usługi agencji reklamowych, usługi
analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, usługi badań
i analiz rynkowych, usługi badań rynku dla wydawców, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi badawcze związane
z reklam, usługi oceny rynku, usługi promocyjne i reklamowe, usługi
public relations, usługi reklamowe, usługi reklamowe i marketingowe,
usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi
reklamowe i promocyjne [publicity], usługi reklamowe i promocyjne,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe,
promocyjne i public relations, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe w celu zwiększania wiadomości społecznej
w zakresie kwestii społecznych, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie analiz i badania rynku, usługi w zakresie analiz rynkowych, usługi w zakresie analizy danych dotyczących)
działalności gospodarczej, usługi w zakresie badania dotyczących
działalności gospodarczej, usługi w zakresie badania i analiz rynkowych, usługi w zakresie bada rynku dla wydawców, usługi w zakresie
badania rynku, usługi w zakresie business intelligence [analityki biznesowej], usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów
handlowych, usługi w zakresie oceny rynku, usługi w zakresie reklamy,
usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie sprawozdań
rynkowych, usługi w zakresie statystycznych informacji biznesowych,
usługi w zakresie statystycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie
strategii biznesowych, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi
w zakresie wyszukiwania danych z badań rynku, wsparcie w dziedzinie
promocji biznesu, wywiady dla badań jakościowych rynku, zbieranie
biznesowych danych statystycznych, zestawienia statystyczne.

(111) 344522
(220) 2020 03 16
(210) 511511
(151) 2021 08 03
(441) 2020 05 04
(732) RAJKIEWICZ SYLWIA OPPOSITE, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLAAP HOME RITUALS
(540)

(531) 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: krem pod oczy,
balsamy do celów kosmetycznych, pokojowe spraye zapachowe, serum do celów kosmetycznych, świece zapachowe, masażery do twarzy, nieelektryczne urządzenia do masażu, poszewki na poduszki,
maski na oczy do spania.
(111) 344523
(220) 2020 04 07
(210) 512366
(151) 2021 01 22
(441) 2020 06 01
(732) OKONIEWSKI BARTOSZ, ZUWALD MICHAŁ ECO FLOWERS
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SATIVOL Suplement diety
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 05.03.13, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 olejek konopny, olejki eteryczne, esencje eteryczne,
olejki do ciała (kosmetyki), kosmetyki w formie olejków, olejki eteryczne na kojenie nerwów, 5 suplement diety dla zwierząt, suplement diety dla ludzi, suplement diety dla zwierząt i dla ludzi, suplement diety dla sportowców, suplement diety w płynie, mieszanki
do picia, będące suplementami diety, mieszane preparaty witaminowe, przeciwutleniacze, wszystkie powyżej wymienione produkty zawierające jadalny olej konopny, lecz nie do celów medycznych
ani farmaceutycznych, żaden z wyżej wymienionych produktów
nie do celów medycznych ani farmaceutycznych.
(111) 344524
(220) 2020 04 09
(151) 2021 08 03
(441) 2020 06 01
(732) OBACZ TOMASZ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OBI1
(540)

(210) 512432

(531) 03.07.21, 03.07.24, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 27.07.01
(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,
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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 budrysówki, 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, 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 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, z wyłączeniem powyższych towarów przeznaczonych do celów ochronnych lub użytku roboczego.

(111) 344525
(220) 2020 06 22
(210) 512904
(151) 2021 08 13
(441) 2021 04 26
(732) ŚLIWKA SYLWIA ARCHITEKT DUSZY, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AD ARCHITEKT DUSZY
(540)

(531) 27.05.01, 27.01.01, 27.05.22
(510), (511) 41 multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet,
multimedialne wydania magazynów, pisanie tekstów [innych niż
teksty reklamowe], publikacja czasopism, publikacja i redagowanie
książek, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek i recenzji, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, publikowanie tekstów,
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, usługi pisania
blogów, usługi pisania tekstów, usługi publikacji, usługi w zakresie
publikowania online, usługi wydawnicze, wydawanie biuletynów,
wydawanie czasopism, wydawanie gazet, wydawanie audiobooków,
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wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie
katalogów, wydawanie prospektów, edukacja, dostarczanie informacji edukacyjnych, akademie, edukacja [nauczanie], kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, kursy samoświadomości [szkolenia],
podyplomowe kursy szkoleniowe, zapewnianie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów instruktażowych, organizowanie kursów
szkoleniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, kursy w zakresie
rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy korespondencyjne, nauka na odległość, kursy szkoleniowe w zakresie
rozwoju osobistego, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów dokształcających i doszkalających,
prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, kursy korespondencyjne dotyczące inwestycji osobistych, usługi doradztwa dotyczące
opracowywania kursów szkoleniowych, trening rozwoju osobistego,
kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, usługi edukacyjne
w zakresie rozwoju duchowego, kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, publikowanie książek, publikowanie multimedialne
książek, publikowanie książek instruktażowych, usługi w zakresie
publikacji książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek,
usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism
w Internecie, prowadzenie sesji szkoleniowych, prowadzenie sesji
terapeutycznych, prowadzenie sesji szkoleniowych online, usługi
edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi.

(111) 344526
(220) 2020 05 05
(151) 2021 07 30
(441) 2020 07 13
(732) BIONATEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALTAIO + BORN IN NATURE +
(540)

(210) 513178

(591) biały, zielony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17, 26.03.03
(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 za-
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stosowania 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) 344527
(220) 2020 07 21
(151) 2021 08 19
(441) 2021 04 26
(732) MALCZAK MARCIN, Reguły (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONSTANTINA
(540)

(210) 516241

(531) 17.02.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie [biżuteria], wyroby jubilerskie,
wyroby biżuteryjne, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, biżuteria,
przyrządy zegarmistrzowskie, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, przyrządy do mierzenia czasu, ozdoby wykonane
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego,
artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], dzieła sztuki metalowe [metale
szlachetne], dzieła sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, dzieła
sztuki wykonane z metali szlachetnych, dzieła sztuki wykonane
ze złota emaliowanego, dzieła sztuki wykonane ze srebra emaliowanego, dzieła sztuki z metali szlachetnych, monety, monety do kolekcjonowania, monety niesłużące do płacenia, monety pamiątkowe,
monety z metali szlachetnych, monety ze złota, odznaki pamiątkowe, ozdobne breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych,
ozdoby powlekane metalami szlachetnymi, płytki identyfikacyjne
z metali szlachetnych, puchary pamiątkowe wykonane z metali
szlachetnych, puchary z metali szlachetnych, pudełka pamiątkowe
z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, srebrne dzieła
sztuki, szkatułki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, tabliczki nagrobne z metali szlachetnych, turmaliny [kamienie szlachetne],
zestawy monet do celów kolekcjonerskich, złote monety, trofea wykonane ze stopów metali szlachetnych, trofea wykonane z metali
szlachetnych, trofea powlekane stopami metali szlachetnych, trofea
powlekane metalami szlachetnymi, 35 usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi
sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej
związane z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do pomiaru czasu,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
(111) 344528
(151) 2021 08 20

(220) 2020 07 21
(441) 2021 05 04

(210) 516277
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(732) KOLENDO-BOROWSKA ANETA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bless Me COSMETICS
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 01.15.15, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.07, 26.11.10
(510), (511) 3 kosmetyki pielęgnacyjne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, perfumy, olejki eteryczne,
oleje do celów kosmetycznych, 5 lubrykanty, 10 urządzenia do masażu, przyrządy do masażu estetycznego, 21 przybory kosmetyczne,
kosmetyczki na przybory toaletowe, 41 szkolenia w zakresie makijażu, masażu, pielęgnacji, kosmetyków, 44 masaż, usługi terapeutyczne, usługi wizażystów, salony piękności, masażu, kosmetyczne,
usługi kosmetyczne, pielęgnacyjne.
(111) 344529
(220) 2020 08 24
(210) 517457
(151) 2021 08 04
(441) 2021 04 19
(732) KROMOŁOWSKI PAWEŁ APAMA ACOUSTIC PROJECT,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NANOSPONGE
(510), (511) 3 kamień polerski, łupki polerskie, pasta do butów, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do wywabiania plam, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, środki czyszczące
do celów gospodarstwa domowego, środki do polerowania podłóg
i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg, środki ścierne i polerskie.
(111) 344530
(220) 2020 08 31
(210) 517719
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Spécialité BEZ DODATKU FOSFORANÓW BARWNIKÓW
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO Nasze polskie! KABANOSY
PREZYDENCKIE 100 g produktu ze 185 g mięsa wieprzowego
PRODUKT BEZGLUTENOWY Wyprodukowano w Polsce z mięsa
wieprzowego pochodzącego z Polski.
(540)

(591) zielony, niebieski, czerwony, czarny, szary, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.01, 03.04.18, 02.09.01, 05.03.11,
05.03.13, 05.05.20, 27.07.01
(510), (511) 29 kabanosy wieprzowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kabanosów wieprzowych, 39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji kabanosów wieprzowych.

(111) 344531
(220) 2020 09 08
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) MUVE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) muve.pl
(540)

Nr 32/2021
(210) 517977

(591) zielony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 nagrane programy komputerowe, komputerowy software, oprogramowanie stałe-nagrane, dyski kompaktowe, nośniki
danych, nośniki informacji magnetyczne, programy gier komputerowych, programy komputerowe software ładowalny, urządzenia
i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, filmy rysunkowe animowane, nośniki do rejestracji dźwięku, obrazu lub danych, dyskietki, dyski kompaktowe, dyski kompaktowe CD, nagrane dyski z dźwiękiem, obrazem, wideo lub danymi,
dyski magnetyczne, kasety wideo, kasety wideo z grami, optyczne
nośniki danych, taśmy magnetyczne, taśmy do rejestracji dźwięku,
taśmy wideo, maszyny liczące, urządzenia do przetwarzania danych,
komputery, laptopy, komputerowe urządzenia peryferyjne, drukarki
komputerowe, klawiatury komputerowe, modemy, monitory komputerowe, myszy komputerowe, napędy dysków do komputera,
pamięci komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, procesory, skanery
komputerowe, oprogramowanie komputerowe nagrane, programy
publikacje elektroniczne-moduły ładowalne, urządzenia do gier
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem,
urządzenia przeznaczone do rozrywki, przystosowane wyłącznie
do odbiorników telewizyjnych, napędy dyskowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 16 papier, karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych
lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem przyrządów, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, publikacje, broszury, czasopisma, komiksy, książki, materiały piśmienne, przybory szkolne, akwarele, bloki
rysunkowe, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, albumy, dozowniki
taśmy przylepnej, ekierki, gumki do ścierania, kalendarze, kalkomanie, linijki rysownicze, nalepki, naklejki, notatniki, ołówki, pastele,
piórniki, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne,
28 urządzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem, gry, urządzenia do gier elektronicznych inne niż telewizyjne, 35 usługi reklamowe, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe takie jak wyszukiwanie informacji
w plikach dla osób trzecich.
(111) 344532
(220) 2020 09 14
(210) 518231
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) PALKA JACEK, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BABSKI KĄT
(510), (511) 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, 44 usługi
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w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, analiza kosmetyczna,
depilacja woskiem, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo
dotyczące urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
doradztwo w zakresie urody, elektroliza do celów kosmetycznych,
elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania
owłosienia, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody,
konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, manicure,
usługi manicure, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz,
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, pielęgnacja stóp,
pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, świadczenie usług
przez salony piękności, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie
informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji
urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi koloryzacji brwi, usługi
koloryzacji rzęs, usługi kosmetyczne, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi
kształtowania brwi, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi
manicure i pedicure, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci,
usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie
rzęs, usługi podkręcania rzęs, usługi salonów piękności, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi trwałej ondulacji włosów, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy,
usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie
trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie usuwania
włosów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi
zabiegów pielęgnacji twarzy, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami
do celów kosmetycznych, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne
dla ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.

(111) 344533
(220) 2020 09 18
(210) 518421
(151) 2021 08 16
(441) 2021 04 19
(732) SNARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kwidzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SNART
(510), (511) 39 usługi przewozu paczek, usługi w zakresie przewożenia mebli, przewożenie, przewożenie i dostarczanie towarów,
przewożenie mebli, usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi
przeprowadzkowe, usługi przewoźnika, usługi przewozowe towarów, usługi przewozu, usługi przewozu ładunków, usługi przewozu
drogowego kontenerów, udzielanie informacji dotyczących pośrednictwa w przewozie ładunków, usługi informacyjne w zakresie przewozu ładunku, usługi przewozu towarów drogą morską.
(111) 344534
(220) 2020 09 22
(210) 518541
(151) 2021 08 04
(441) 2021 04 19
(732) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pikutkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLEIB Passion of Life PURE WHITE
(540)

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 05.05.20
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(510), (511) 2 farby w postaci elastycznych powłok do fasad, farby
wewnętrzne, farby zewnętrzne, 19 beton, budowlane elementy
z betonu, cement gotowy do użycia do celów budowlanych, cementowe pokrycia ochronne, elementy budowlane prefabrykowane
(niemetalowe-), elementy budowlane (niemetalowe-) w postaci płyt,
elementy budowlane z imitacji drewna, fugi, gips [materiał budowlany], gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej, gotowa zaprawa,
gotowe betonowe elementy budowlane, kruszywo, materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane (nie z metalu), materiały budowlane na bazie wapna, materiały budowlane i konstrukcyjne
niemetalowe, materiały cementujące, materiały podłogowe (niemetalowe-), mieszanka zaprawy murarskiej, mieszanki cementowe,
mieszanki do obrzutek tynkowych do celów konstrukcyjnych, minerały do użytku w budownictwie, niemetalowe części konstrukcyjne
do celów budowlanych, niemetalowe budowlane elementy fasadowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe
powłoki cementowe, okładzina tynkowa, okładziny tynkowe, panele
betonowe, piasek budowlany, piasek do użytku w budownictwie,
podłogi betonowe, powłoki bitumiczne do użytku w budownictwie,
preparaty cementujące, tynk, tynk gipsowy, tynk wykończeniowy
wykonany z kolorowej sztucznej żywicy.

(111) 344535
(220) 2020 09 16
(210) 518555
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 06
(732) LALAK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LALAK
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności
gospodarczej, sporządzanie ekspertyz, wycen, usługi reklamowe
i promocji sprzedaży, sprzedaż mebli i nieruchomości, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo i pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, dzierżawy i wynajmu nieruchomości, prowadzenie agencji nieruchomości, wyceny nieruchomości,
wynajmowanie mieszkań i powierzchni biurowych, obsługa finansowa, usługi deweloperskie w zakresie sprzedaży mieszkań, budynków
mieszkalnych i biurowych, pawilonów handlowych i biurowych, usługi
handlowe w zakresie dzierżawy i wynajmu nieruchomości, mieszkań,
budynków mieszkalnych i biurowych, pawilonów handlowych i biurowych, 37 informacja budowlana, konsultacje budowlane, budowa
mieszkań, budynków mieszkalnych i biurowych, pawilonów handlowych i targowych, usługi deweloperskie w zakresie budowy mieszkań,
budynków mieszkalnych i biurowych, pawilonów handlowych i targowych, usługi handlowe w zakresie budowy mieszkań, budynków
mieszkalnych i biurowych, pawilonów handlowych i targowych.
(111) 344536
(220) 2020 09 22
(210) 518655
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 12
(732) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA PINOT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOGUT
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 344537
(220) 2020 09 28
(210) 518826
(151) 2021 08 04
(441) 2021 01 04
(732) ORBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WellmeTime
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 26.11.06, 26.11.09, 29.01.04, 29.01.11
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej produktów i artykułów
kosmetycznych i pielęgnacyjnych, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów i artykułów kosmetycznych oraz pielęgnacyjnych, 41 usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness] świadczone online lub u klienta,
usługi trenera osobistego świadczone online lub u klienta, treningi
jogi świadczone online lub u klienta, usługi edukacyjne w zakresie
medytacji świadczone online lub u klienta, usługi w zakresie edukacji
dietetycznej, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness
za pomocą portalu online, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi, usługi spa, usługi spa medycznych, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie krioterapii, masaż, usługi saun, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, udzielanie informacji na temat
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi.

(111) 344538
(220) 2020 09 28
(210) 518849
(151) 2021 08 05
(441) 2020 11 23
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kabanosy prezydenckie
(510), (511) 29 Kabanosy wieprzowe, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna kabanosów wieprzowych, Doradztwo w sprawie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 magazynowanie, składowanie i dystrybucja kabanosów wieprzowych.
(111) 344539
(220) 2020 09 28
(210) 518852
(151) 2021 08 05
(441) 2020 11 23
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Duda Nasze polskie Kabanosy prezydenckie
(510), (511) 29 Kabanosy wieprzowe, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna kabanosów wieprzowych, Doradztwo w sprawie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Magazynowanie, składowanie i dystrybucja kabanosów wieprzowych.
(111) 344540
(220) 2020 09 29
(210) 518906
(151) 2021 08 04
(441) 2021 04 19
(732) ALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOONCE moonce
(540)
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(111) 344542
(220) 2020 10 22
(210) 519853
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 19
(732) SIKORA RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) XICORRA
(510), (511) 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 344543
(220) 2020 10 27
(210) 520052
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 26
(732) SMOŁKA ROMUALD MIKOŁAJ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWAKOŁA słoneczne
(540)

(531) 26.01.04, 26.01.16, 01.03.01, 01.03.07, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.08, 15.07.19
(510), (511) 12 bagażniki do pojazdów, dętki do opon pneumatycznych, hamulce do pojazdów, kierownice do motocykli, lusterka
boczne do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, pojazdy
do poruszania się drogą lądową, powietrzna, wodną lub kolejową,
pojazdy elektryczne, ramy do motocykli, rowery elektryczne, silniki
do motocykli, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, szprychy
kół pojazdów, 35 marketing ukierunkowany, pokazy towarów, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej.
(111) 344544
(220) 2020 10 29
(210) 520178
(151) 2021 08 13
(441) 2021 04 26
(732) AT-OUTLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER CELL
(540)

(591) czarny, jasnoszary
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12, 01.01.01, 01.01.04, 01.07.06
(510), (511) 25 bielizna, bielizna damska, bielizna męska, bielizna
dziecięca, bielizna osobista, majtki, piżamy, podkoszulki, odzież,
obuwie, nakrycia głowy.
(111) 344541
(220) 2020 10 13
(151) 2021 08 04
(441) 2021 04 19
(732) GREAT IDEAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOLSZYB
(540)

(210) 519437

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 37 montaż folii okiennych, usługi tuningu pojazdów.

(591) czerwony, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 27.01.01, 26.11.03, 26.11.06, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym usługi
sprzedaży internetowej sprzętu komputerowego.
(111) 344545
(220) 2020 11 03
(210) 520352
(151) 2021 08 12
(441) 2021 04 06
(732) ZĄBECKI ZBIGNIEW ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
DORIS, Mława (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Doktor Seven-Clean&Sept
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, mydła dezynfekujące, preparaty do dezynfekcji paznokci, preparaty do dezynfekcji rąk, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
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środki dezynfekcyjne do celów medycznych, antyseptyki, preparaty
antyseptyczne, antyseptyczne preparaty oczyszczające, antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji
ciała, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, preparaty antyseptyczne o działaniu profilaktycznym, środki bakteriobójcze, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty
farmaceutyczne do zapobiegania chorobom wywoływanym przez
bakterie, środki wirusobójcze, środki grzybobójcze.

(111) 344546
(220) 2020 12 10
(210) 520439
(151) 2021 08 04
(441) 2021 04 19
(732) ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ STEFANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stefania
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 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) 344547
(220) 2020 12 10
(210) 520441
(151) 2021 08 13
(441) 2021 04 26
(732) ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ STEFANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIOVANI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 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 dojazdy konnej, wyroby ze skóry i galanteria skórzana z udziałem kamieni
szlachetnych i wysadzane kryształami.
(111) 344548
(220) 2020 11 06
(210) 520492
(151) 2021 08 12
(441) 2021 04 06
(732) STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZANSA,
Głogów (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540)

(591) żółty, ciemnoszary
(531) 07.03.11, 04.05.02, 04.05.21, 26.11.12, 26.11.01, 26.11.06,
24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 344549
(220) 2020 11 09
(151) 2021 08 04
(441) 2021 04 19
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wołowiner
(540)

(210) 520576

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 kanapki, hamburgery w bułkach, cheeseburgery.
(111) 344550
(220) 2020 11 09
(151) 2021 08 04
(441) 2021 04 19
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KURCZAKER
(510), (511) 30 kanapki z kurczakiem.

(210) 520578

(111) 344551
(220) 2020 12 09
(151) 2021 08 19
(441) 2021 04 19
(732) CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) xtraBet beton na dom
(540)

(210) 521969

(591) ciemnoniebieski, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.05.04
(510), (511) 19 cement, płyty cementowe, cementowe powłoki
ognioodporne, słupy cementowe, zaczyn cementowy, zaprawy budowlane, beton, betonowe elementy budowlane, prefabrykowane
elementy betonowe, żelbetowe i sprężone elementy konstrukcji:
mostów, tuneli, wiaduktów, nawierzchnie dróg, lotnisk, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, posadzek, zbiorników, budowlane materiały niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe
części schodów, belki niemetalowe, dźwigary niemetalowe, nadproża niemetalowe, niemetalowe pokrycia dachowe, ogrodzenia
żeberkowane niemetalowe, maszty i słupy niemetalowe, elementy
nawierzchni dróg: kostka brukowa, krawężniki, podkłady kolejowe
niemetalowe, pomniki niemetalowe, niemetalowe płyty drogowe,
pomosty prefabrykowane niemetalowe, niemetalowe podkłady
budowlane, materiały wiążące do naprawy dróg, prefabrykowane
elementy infrastruktury komunalnej, rury betonowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe, niemetalowe studzienki, korytka ściekowe,
kształtowniki niemetalowe, 37 doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie wykonawstwa obiektów budowlanych, 39 usługi
transportowe materiałów budowlanych, transport samochodowy
materiałów budowlanych, usługi związane z informacją dotyczącą
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taryf, sposobu transportu, wynajmu środków transportu, transport mieszanek betonowych rurociągiem, betonomieszarkami, samochodami ciężarowymi oraz samochodami samowyładowczymi,
usługi związane z pakowaniem, ładowaniem, rozładunkiem oraz
przechowywaniem materiałów budowlanych w celu zabezpieczanie przed zniszczeniem i kradzieżą, transport materiałów budowlanych w stanie rozdrobnionym i upłynnionym rurociągiem lub
taśmociągiem, wynajem środków transportu, 42 projektowanie
budowlane, badanie właściwości betonów oraz materiałów budowlanych i opracowywanie ocen, opinii i raportów dotyczących
ich przechowywania, transportu oraz technologii ich stosowania,
doradztwo techniczne w zakresie stosowania materiałów budowlanych w tym dotyczące przechowywania i transportu materiałów
budowlanych w stanie rozdrobnionym oraz pompowania betonu
w stanie upłynnionym.

(111) 344552
(220) 2020 12 09
(151) 2021 08 19
(441) 2021 04 19
(732) CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) xtraBet optimum beton na dom
(540)

(210) 521970

(591) zielony, pomarańczowy, ciemnoniebieski, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.05.04
(510), (511) 19 cement, płyty cementowe, cementowe powłoki
ognioodporne, słupy cementowe, zaczyn cementowy, zaprawy budowlane, beton, betonowe elementy budowlane, prefabrykowane
elementy betonowe, żelbetowe i sprężone elementy konstrukcji:
mostów, tuneli, wiaduktów, nawierzchnie dróg, lotnisk, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, posadzek, zbiorników, budowlane materiały niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe
części schodów, belki niemetalowe, dźwigary niemetalowe, nadproża niemetalowe, niemetalowe pokrycia dachowe, ogrodzenia
żeberkowane niemetalowe, maszty i słupy niemetalowe, elementy
nawierzchni dróg: kostka brukowa, krawężniki, podkłady kolejowe
niemetalowe, pomniki niemetalowe, niemetalowe płyty drogowe,
pomosty prefabrykowane niemetalowe, niemetalowe podkłady
budowlane, materiały wiążące do naprawy dróg, prefabrykowane
elementy infrastruktury komunalnej, rury betonowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe, niemetalowe studzienki, korytka ściekowe,
kształtowniki niemetalowe, 37 doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie wykonawstwa obiektów budowlanych, 39 usługi
transportowe materiałów budowlanych, transport samochodowy
materiałów budowlanych, usługi związane z informacją dotyczącą
taryf, sposobu transportu, wynajmu środków transportu, transport mieszanek betonowych rurociągiem, betonomieszarkami, samochodami ciężarowymi oraz samochodami samowyładowczymi,
usługi związane z pakowaniem, ładowaniem, rozładunkiem oraz
przechowywaniem materiałów budowlanych w celu zabezpieczanie przed zniszczeniem i kradzieżą, transport materiałów budowlanych w stanie rozdrobnionym i upłynnionym rurociągiem lub
taśmociągiem, wynajem środków transportu, 42 projektowanie
budowlane, badanie właściwości betonów oraz materiałów budowlanych i opracowywanie ocen, opinii i raportów dotyczących
ich przechowywania, transportu oraz technologii ich stosowania,
doradztwo techniczne w zakresie stosowania materiałów budowlanych w tym dotyczące przechowywania i transportu materiałów
budowlanych w stanie rozdrobnionym oraz pompowania betonu
w stanie upłynnionym.
(111) 344553
(220) 2020 12 09
(151) 2021 08 16
(441) 2021 04 26
(732) CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) xtraBet premium beton na dom

(210) 521972
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(540)

(591) zielony, czerwony, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.04.05, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.14, 26.03.23
(510), (511) 19 cement, płyty cementowe, cementowe powłoki
ognioodporne, słupy cementowe, zaczyn cementowy, zaprawy budowlane, beton, betonowe elementy budowlane, prefabrykowane
elementy betonowe, żelbetowe i sprężone elementy konstrukcji:
mostów, tuneli, wiaduktów, nawierzchnie dróg, lotnisk, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, posadzek, zbiorników, budowlane
materiały niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla
budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe części
schodów, belki niemetalowe, dźwigary niemetalowe, nadproża niemetalowe, niemetalowe pokrycia dachowe, ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, maszty i słupy niemetalowe, elementy nawierzchni
dróg: kostka brukowa, krawężniki, podkłady kolejowe niemetalowe, pomniki niemetalowe, niemetalowe płyty drogowe, pomosty
prefabrykowane niemetalowe, niemetalowe podkłady budowlane,
materiały wiążące do naprawy dróg, prefabrykowane elementy
infrastruktury komunalnej, rury betonowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe, niemetalowe studzienki, korytka ściekowe, kształtowniki niemetalowe, 37 doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie wykonawstwa obiektów budowlanych, 39 usługi transportowe
materiałów budowlanych, transport samochodowy materiałów budowlanych, usługi związane z informacją dotyczącą taryf, sposobu
transportu, wynajmu środków transportu, transport mieszanek betonowych rurociągiem, betonomieszarkami, samochodami ciężarowymi oraz samochodami samowyładowczymi, usługi związane
z pakowaniem, ładowaniem, rozładunkiem oraz przechowywaniem
materiałów budowlanych w celu zabezpieczanie przed zniszczeniem
i kradzieżą, transport materiałów budowlanych w stanie rozdrobnionym i upłynnionym rurociągiem lub taśmociągiem, wynajem środków transportu, 42 projektowanie budowlane, badanie właściwości
betonów oraz materiałów budowlanych i opracowywanie ocen,
opinii i raportów dotyczących ich przechowywania, transportu oraz
technologii ich stosowania, doradztwo techniczne w zakresie stosowania materiałów budowlanych w tym dotyczące przechowywania
i transportu materiałów budowlanych w stanie rozdrobnionym oraz
pompowania betonu w stanie upłynnionym.
(111) 344554
(220) 2020 12 09
(151) 2021 08 16
(441) 2021 04 26
(732) CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) xtraBet standard beton na dom
(540)

(210) 521973

(591) ciemnoniebieski, zielony, szary, biały
(531) 26.03.23, 26.04.05, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 cement, płyty cementowe, cementowe powłoki
ognioodporne, słupy cementowe, zaczyn cementowy, zaprawy budowlane, beton, betonowe elementy budowlane, prefabrykowane
elementy betonowe, żelbetowe i sprężone elementy konstrukcji:
mostów, tuneli, wiaduktów, nawierzchnie dróg, lotnisk, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, posadzek, zbiorników, budowlane
materiały niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla
budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe części
schodów, belki niemetalowe, dźwigary niemetalowe, nadproża niemetalowe, niemetalowe pokrycia dachowe, ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, maszty i słupy niemetalowe, elementy nawierzchni
dróg: kostka brukowa, krawężniki, podkłady kolejowe niemetalowe, pomniki niemetalowe, niemetalowe płyty drogowe, pomosty
prefabrykowane niemetalowe, niemetalowe podkłady budowlane,
materiały wiążące do naprawy dróg, prefabrykowane elementy
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infrastruktury komunalnej, rury betonowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe, niemetalowe studzienki, korytka ściekowe, kształtowniki niemetalowe, 37 doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie wykonawstwa obiektów budowlanych, 39 usługi transportowe
materiałów budowlanych, transport samochodowy materiałów budowlanych, usługi związane z informacją dotyczącą taryf, sposobu
transportu, wynajmu środków transportu, transport mieszanek betonowych rurociągiem, betonomieszarkami, samochodami ciężarowymi oraz samochodami samowyładowczymi, usługi związane
z pakowaniem, ładowaniem, rozładunkiem oraz przechowywaniem
materiałów budowlanych w celu zabezpieczanie przed zniszczeniem
i kradzieżą, transport materiałów budowlanych w stanie rozdrobnionym i upłynnionym rurociągiem lub taśmociągiem, wynajem środków transportu, 42 projektowanie budowlane, badanie właściwości
betonów oraz materiałów budowlanych i opracowywanie ocen,
opinii i raportów dotyczących ich przechowywania, transportu oraz
technologii ich stosowania, doradztwo techniczne w zakresie stosowania materiałów budowlanych w tym dotyczące przechowywania
i transportu materiałów budowlanych w stanie rozdrobnionym oraz
pompowania betonu w stanie upłynnionym.

(111) 344555
(220) 2020 12 15
(151) 2021 08 05
(441) 2021 04 19
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA MARKA
(540)

(210) 522264

(591) biały, zielony, czerwony
(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13, 01.15.11
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, ajvar [pasta
z papryki, bakłażanów i czosnku], bita śmietana, buliony, caponata
[duszone warzywa], cassoulet, batony na bazie orzechów i nasion,
batony spożywcze na bazie soi, chipsy warzywne, chipsy owocowe,
chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, chop suey, choucroute garnie
[kapusta kiszona garnirowana], desery jogurtowe, desery mleczne,
desery na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, dipy, desery
wykonane z produktów mlecznych, dolma [faszerowane warzywa],
dżemy, dżemy i marmolady owocowe, ekstrakty do zup, ekstrakty
warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, galaretki, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowe dania warzywne, flaki, gotowe dania z mięsa, gotowe
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe produkty z warzyw, grzyby gotowe do spożycia, gulasze, gulasz błyskawiczny,
grzyby konserwowane, jabłka duszone, jogurty, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe, fasola pieczona w sosie pomidorowym, fasola przyrządzona w sosie sojowym [kongjaban], kiszone warzywa [kimchi], koktajle mleczne, kompozycje owoców
przetworzonych, koncentraty na bazie owoców przeznaczone
do gotowania, koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, koncentraty pomidorowe [purée], koncentraty rosołowe, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, koncentraty zup, klopsiki drobiowe, konserwowane warzywa, konserwy, marynaty,
konserwy z owocami, korniszony, kostki bulionowe, kostki do zup,
krojone owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, owoce lukrowane, marmolada, masło kakaowe, masła orzechowe w proszku,
masło z orzechów, mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych,
mieszanki do zup, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców
suszonych, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców
i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki
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warzywne, mleczne produkty, mleko w proszku, mleko, nadzienia
na bazie owoców do placków i ciast, nadzienie bakaliowe [owoce
konserwowane], napoje mleczne, napoje z produktów mlecznych,
nasiona jadalne, orzechy jadalne, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce przetworzone, owoce w puszkach,
owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty do smarowania, pasta
z owoców, pasta z orzechów laskowych, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania składające się głównie z owoców,
pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu,
pasty do zup, pasty na bazie orzechów, pasty mleczne do smarowania, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty przyrządzone z orzechów, pasty warzywne, pasztet warzywny, pektyna owocowa, pektyna do celów kulinarnych, pikle, płatki jabłkowe, pikle mieszane,
przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin
strączkowych, płatki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone sałatki warzywne, pokrojone warzywa, polewy orzechowe, pomidory,
przetworzone, pomidory konserwowane, pomidory obrane ze skóry,
pomidory konserwowe, potrawy gotowe składające się głównie
z warzyw, powlekane orzeszki ziemne, prażone orzechy ziemne, preparaty do produkcji bulionów, produkty z suszonych owoców, proszki owocowe, proszki warzywne, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie
mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski
z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory do zup jarzynowych,
przetwory owocowe [dżemy], przyprawy smakowe (pikle), przystawki na bazie warzyw, puddingi na bazie mleka, purée z warzyw, purée
z grzybów, purée ziemniaczane, pulpety, purée ziemniaczane
w proszku, ragout, ratatouille, rosół [zupa], placki ziemniaczane, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, schłodzone desery
mleczne, sfermentowane owoce, skórki owocowe, słodkie nadzienia
z owoców, sok pomidorowy do gotowania, sok cytrynowy do celów
kulinarnych, soki owocowe do gotowania, soki roślinne do gotowania, substytuty mięsa na bazie warzyw, substytuty mleka, suszone
grzyby jadalne, suszone orzechy, suszone owoce, tahini [pasta z ziarna sezamowego], tłuszcze jadalne, tzatziki, warzywa fermentowane,
warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa konserwowane,
warzywa kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa obrane
ze skórki, warzywa preparowane, warzywa przetworzone, warzywa
strączkowe przetworzone, warzywa suszone, warzywa w puszkach,
warzywa w słoikach, warzywne pasty do smarowania, warzywa solone, warzywa w plasterkach, konserwowe, wstępnie ugotowana zupa,
wywar, bulion, wywar z warzyw, zabielacz do kawy, zabielacze
do napojów, zabielacze mleczne do napojów, zabielacze niezawierające produktów mlecznych, zagęszczone sosy pomidorowe, zupy,
zupy błyskawiczne, składniki do sporządzania zup, żelatyna, zupy
i wywary, ekstrakty mięsne, zupy w proszku, zupy w puszkach, zupy
z makaronem, sałatki owocowo-warzywne, pasty owocowo-warzywne, przeciery owocowo-warzywne, przetwory owocowo-warzywne, proszki owocowo-warzywne, chipsy owocowo-warzywne,
koncentraty soków owocowo-warzywnych do konsumpcji, mieszanki owocowo-warzywne, purée owocowo-warzywne, przekąski
na bazie owoców i warzyw, warzywa mrożone, mrożone owoce, głęboko mrożone dania warzywne, mrożone gotowe posiłki składające
się głównie z warzyw, mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, sosy i glazury mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym
flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, mrożone runo
leśne, w tym grzyby, 30 aromaty do żywności, artykuły spożywcze
ze zbóż, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], batoniki, batony zbożowe i energetyczne, błyskawiczna owsianka, budynie deserowe, cappuccino, 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, czekolada pitna,
czekolada w proszku, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze,
czipsy na bazie mąki, czipsy na bazie zbóż, dania na bazie ryżu, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, desery
czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], deser puddingowy na bazie
ryżu, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, budyń
w proszku, dodatki smakowe i przyprawy, drażetki [niemedyczne
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wyroby cukiernicze], dropsy owocowe [słodycze], ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, ekstrakty kakaowe do spożycia
przez ludzi, ekstrakty przypraw, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty
stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty z kakao
do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, ekstrakty
z kawy, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów
żywnościowych, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, esencja kawowa, esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), esencje do gotowania, espresso, gofry, gorąca
czekolada, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze],
gotowe do spożycia puddingi, gotowe kakao i napoje na bazie kakao,
gotowe napoje kawowe, gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze
w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy,
guma do żucia, herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, kakao, kakao w proszku, kakaowe napoje, kakao do sporządzania napojów, kakao [palone, w proszku, granulowane lub
w napojach], kasze, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
kawa, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], kawa
rozpuszczalna, keczup, keczup [sos pomidorowy], keczup [sos], kombucha, 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, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lizaki,
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 czekolady na gorąco, mieszanki kakaowe, mieszanki kawowe,
mieszanki mąki, mieszanki przypraw, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, miód, mleczne wyroby cukiernicze, muesli, musy, musy czekoladowe, musy deserowe,
musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), musztarda, napoje czekoladowe, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady],
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady,
z mlekiem, napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające kakao, napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzane z kawy, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje z lodów, nielecznicze słodycze
[wyroby cukiernicze], nielecznicze wyroby cukiernicze, oranżada
w proszku [wyroby cukiernicze], orzechowe wyroby cukiernicze,
orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], owoce w polewie czekoladowej, galaretki owocowe [słodycze], płatki owsiane, owocowe lody,
owsianka, owsianka błyskawiczna, paluszki chlebowe, papki warzywne (sosy-żywność), pasta wasabi, pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty do smarowania na bazie majonezu, pasty
do sporządzania napojów kakaowych, 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, polewy do lodów, polewa w postaci syropu,
płatki z naturalnego ryżu, płatki śniadaniowe zawierające owoce,
płatki śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe na ciepło, potrawy gotowe na bazie
makaronu, potrawy na bazie mąki, potrawy składające się głównie
z ryżu, potrawy z makaronu, precelki, pralinki, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów [na bazie
czekolady], preparaty do sporządzania sosów, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], preparaty do wyrobu produktów
piekarniczych, preparaty mączne do żywności, preparaty musztardowe do żywności, preparaty na bazie kakao, preparaty przyprawowe, preparaty roślinne zastępujące kawę, preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparaty z kakao, preparaty
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zbożowe, produkty lodowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, produkty żywnościowe z ryżu, produkty spożywcze z kukurydzy, przeciery warzywne [sosy], przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych,
przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski słone
na bazie mąki, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone
z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu,
przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli, przetwory spożywcze na bazie ziaren, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów zbożowych, przekąski wykonane
z ryżu, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski składające się głównie ze zboża, 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, rozpuszczalne kakao w proszku, rozpuszczalny proszek
do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], ryż, składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, słodkie polewy i nadzienia, słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze bez cukru, słodycze
[cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze
nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem, słodziki naturalne, słodycze zawierające
owoce, słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy, słodziki składające się z koncentratów owocowych, smakowe wyroby cukiernicze
na bazie cukru, śniadaniowe płatki ryżowe, solone wyroby piekarnicze, sorbety, sorbety [lody], sos 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, substytut kawy na bazie cykorii, substytuty cukru, substytuty czekolady,
substytuty herbaty, substytuty miodu, substytuty lodów, substytuty
kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty kawy na bazie warzyw, 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 czekoladowy, syrop do naleśników, syrop spożywczy, syropy smakowe, syropy czekoladowe do przygotowywania
napojów na bazie czekolady, sztuczna czekolada, sztuczna herbata
[inna niż do celów leczniczych], tabletki [wyroby cukiernicze], tacos
[danie meksykańskie], tarty, tortellini, tortille, wafelki, wafle ryżowe,
wyroby cukiernicze, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze płynne, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby z kakao,
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, zagęszczacze warzywne, zboża, zbożowe artykuły śniadaniowe, zboża stosowane do produkcji makaronów, zboża przetworzone, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, płatki
zbożowe, żelki, żywność na bazie kakao, wyroby cukiernicze mrożone, mrożone napoje [frappe], mrożone mleczne wyroby cukiernicze,
mrożone mleczne desery w formie batonów, wyroby cukiernicze
z mrożonego jogurtu, mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty
w proszku, lizaki mrożone, napoje mrożone na bazie czekolady, napoje mrożone na bazie kakao, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, napoje mrożone na bazie kawy, mrożone produkty z ciasta
nadziewane warzywami, makarony głęboko mrożone, ciasta mrożone,
ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, mrożone posiłki
składające się głównie z makaronu, sosy i polewy mleczno-owocowe
i śmietankowo-owocowe, 32 aperitify bezalkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania
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napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne,
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, esencje do produkcji napojów,
esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci
olejków eterycznych, esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, imitacja piwa, koktajle bezalkoholowe,
koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania
napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów
owocowych, koncentraty soków owocowych, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, mieszane soki owocowe, mieszanki
do sporządzana napojów sorbetowych, mieszanki do sporządzania
koktajli bezalkoholowych, mineralne (wody-) [napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje
bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, bezalkoholowe
napoje gazowane aromatyzowane herbatą, napój imbirowy, napoje
bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku
kawy, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych
owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje
dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje gazowane (proszek
do wytwarzania-), napoje izotoniczne, napoje na bazie coli, napoje
na bazie orzechów i soi, napoje na bazie kokosu, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje na bazie owsa [niebędące substytutami
mleka], napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje
na bazie piwa, napoje na bazie soku z imbiru, napoje orzeźwiające,
napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe, napoje proteinowe, napoje składające się
z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, napoje (syropy do-), napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające ziarna
i owies, napoje warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje z guaraną, niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna, owoce
(bezalkoholowe napoje z soków-), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo, piwo bezalkoholowe, piwa smakowe, pomidory (sok-)
[napój], preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszki
do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania
napojów, proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie
wody kokosowej, proszki stosowane do sporządzania napojów
na bazie owoców, shandy [napój składający się z piwa i lemoniady],
skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje bezalkoholowe
na bazie soków owocowych, smakowa woda mineralna, soki, soki gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, sorbety [napoje],
syropy do napojów, napoje owocowe, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych,
syropy do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], warzywne napoje typu smoothie, wody, wody gazowane, wody mineralne, wody o smaku owocowym, wyciągi
do sporządzania napojów, woda aromatyzowana, woda gazowana
wzbogacona witaminami [napoje], woda mineralna, woda niegazowana, woda pitna, woda pitna z witaminami, woda stołowa, woda
wzbogacona odżywczo, woda źródlana, napoje owocowo-warzywne, soki owocowo-warzywne, owocowe napoje typu smoothie, owocowo-warzywne napoje typu smoothie, warzywne napoje typu
smoothie, napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, mrożone
napoje owocowe, mrożone napoje gazowane, napoje mrożone
na bazie owoców, moszcz, ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, moszcz konserwowany, niesfermentowany.
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(591) czerwony, biały, zielony
(531) 27.05.01, 05.03.15, 05.05.20, 29.01.13
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, ajvar [pasta
z papryki, bakłażanów i czosnku], bita śmietana, buliony, caponata
[duszone warzywa], cassoulet, batony na bazie orzechów i nasion,
batony spożywcze na bazie soi, chipsy warzywne, chipsy owocowe,
chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, chop suey, choucroute garnie
[kapusta kiszona garnirowana], desery jogurtowe, desery mleczne,
desery na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, dipy, desery
wykonane z produktów mlecznych, dolma [faszerowane warzywa],
dżemy, dżemy i marmolady owocowe, ekstrakty do zup, ekstrakty
warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, galaretki, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowe dania warzywne, flaki, gotowe dania z mięsa, gotowe
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe produkty z warzyw, grzyby gotowe do spożycia, gulasze, gulasz błyskawiczny,
grzyby konserwowane, jabłka duszone, jogurty, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe, fasola pieczona w sosie pomidorowym, fasola przyrządzona w sosie sojowym [kongjaban], kiszone warzywa [kimchi], koktajle mleczne, kompozycje owoców
przetworzonych, koncentraty na bazie owoców przeznaczone
do gotowania, koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, koncentraty pomidorowe [purée], koncentraty rosołowe, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, koncentraty zup, klopsiki drobiowe, konserwowane warzywa, konserwy, marynaty,
konserwy z owocami, korniszony, kostki bulionowe, kostki do zup,
krojone owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, owoce lukrowane, marmolada, masło kakaowe, masła orzechowe w proszku,
masło z orzechów, mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych,
mieszanki do zup, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców
suszonych, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców
i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki
warzywne, mleczne produkty, mleko w proszku, mleko, nadzienia
na bazie owoców do placków i ciast, nadzienie bakaliowe [owoce
konserwowane], napoje mleczne, napoje z produktów mlecznych,
nasiona jadalne, orzechy jadalne, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce przetworzone, owoce w puszkach,
owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty do smarowania, pasta
z owoców, pasta z orzechów laskowych, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania składające się głównie z owoców,
pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu,
pasty do zup, pasty na bazie orzechów, pasty mleczne do smarowania, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty przyrządzone z orzechów, pasty warzywne, pasztet warzywny, pektyna owocowa, pektyna do celów kulinarnych, pikle, płatki jabłkowe, pikle mieszane,
przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin
strączkowych, płatki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone sałatki warzywne, pokrojone warzywa, polewy orzechowe, pomidory,
przetworzone, pomidory konserwowane, pomidory obrane ze skóry,
pomidory konserwowe, potrawy gotowe składające się głównie
z warzyw, powlekane orzeszki ziemne, prażone orzechy ziemne, preparaty do produkcji bulionów, produkty z suszonych owoców, proszki owocowe, proszki warzywne, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie
mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski
z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory do zup jarzynowych,

84

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

przetwory owocowe [dżemy], przyprawy smakowe (pikle), przystawki na bazie warzyw, puddingi na bazie mleka, purée z warzyw, purée
z grzybów, purée ziemniaczane, pulpety, purée ziemniaczane
w proszku, ragout, ratatouille, rosół [zupa], placki ziemniaczane, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, schłodzone desery
mleczne, sfermentowane owoce, skórki owocowe, słodkie nadzienia
z owoców, sok pomidorowy do gotowania, sok cytrynowy do celów
kulinarnych, soki owocowe do gotowania, soki roślinne do gotowania, substytuty mięsa na bazie warzyw, substytuty mleka, suszone
grzyby jadalne, suszone orzechy, suszone owoce, tahini [pasta z ziarna sezamowego], tłuszcze jadalne, tzatziki, warzywa fermentowane,
warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa konserwowane,
warzywa kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa obrane
ze skórki, warzywa preparowane, warzywa przetworzone, warzywa
strączkowe przetworzone, warzywa suszone, warzywa w puszkach,
warzywa w słoikach, warzywne pasty do smarowania, warzywa solone, warzywa w plasterkach, konserwowe, wstępnie ugotowana zupa,
wywar, bulion, wywar z warzyw, zabielacz do kawy, zabielacze
do napojów, zabielacze mleczne do napojów, zabielacze niezawierające produktów mlecznych, zagęszczone sosy pomidorowe, zupy,
zupy błyskawiczne, składniki do sporządzania zup, żelatyna, zupy
i wywary, ekstrakty mięsne, zupy w proszku, zupy w puszkach, zupy
z makaronem, sałatki owocowo-warzywne, pasty owocowo-warzywne, przeciery owocowo-warzywne, przetwory owocowo-warzywne, proszki owocowo-warzywne, chipsy owocowo-warzywne,
koncentraty soków owocowo-warzywnych do konsumpcji, mieszanki owocowo-warzywne, purée owocowo-warzywne, przekąski
na bazie owoców i warzyw, warzywa mrożone, mrożone owoce, głęboko mrożone dania warzywne, mrożone gotowe posiłki składające
się głównie z warzyw, mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, sosy i glazury mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym
flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, mrożone runo
leśne, w tym grzyby, 30 aromaty do żywności, artykuły spożywcze
ze zbóż, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], batoniki, batony zbożowe i energetyczne, błyskawiczna owsianka, budynie deserowe, cappuccino, 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, czekolada pitna,
czekolada w proszku, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze,
czipsy na bazie mąki, czipsy na bazie zbóż, dania na bazie ryżu, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, desery
czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], deser puddingowy na bazie
ryżu, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, budyń
w proszku, dodatki smakowe i przyprawy, drażetki [niemedyczne
wyroby cukiernicze], dropsy owocowe [słodycze], ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, ekstrakty kakaowe do spożycia
przez ludzi, ekstrakty przypraw, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty
stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty z kakao
do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, ekstrakty
z kawy, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów
żywnościowych, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, esencja kawowa, esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), esencje do gotowania, espresso, gofry, gorąca
czekolada, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze],
gotowe do spożycia puddingi, gotowe kakao i napoje na bazie kakao,
gotowe napoje kawowe, gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze
w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy,
guma do żucia, herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, kakao, kakao w proszku, kakaowe napoje, kakao do sporządzania napojów, kakao [palone, w proszku, granulowane lub
w napojach], kasze, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
kawa, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], kawa
rozpuszczalna, keczup, keczup [sos pomidorowy], keczup [sos], kombucha, 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
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głównym składnikiem jest ryż, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lizaki,
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 czekolady na gorąco, mieszanki kakaowe, mieszanki kawowe,
mieszanki mąki, mieszanki przypraw, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, miód, mleczne wyroby cukiernicze, muesli, musy, musy czekoladowe, musy deserowe,
musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), musztarda, napoje czekoladowe, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady],
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady,
z mlekiem, napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające kakao, napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzane z kawy, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje z lodów, nielecznicze słodycze
[wyroby cukiernicze], nielecznicze wyroby cukiernicze, oranżada
w proszku [wyroby cukiernicze], orzechowe wyroby cukiernicze,
orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], owoce w polewie czekoladowej, galaretki owocowe [słodycze], płatki owsiane, owocowe lody,
owsianka, owsianka błyskawiczna, paluszki chlebowe, papki warzywne (sosy-żywność), pasta wasabi, pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty do smarowania na bazie majonezu, pasty
do sporządzania napojów kakaowych, 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, polewy do lodów, polewa w postaci syropu,
płatki z naturalnego ryżu, płatki śniadaniowe zawierające owoce,
płatki śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe na ciepło, potrawy gotowe na bazie
makaronu, potrawy na bazie mąki, potrawy składające się głównie
z ryżu, potrawy z makaronu, precelki, pralinki, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów [na bazie
czekolady], preparaty do sporządzania sosów, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], preparaty do wyrobu produktów
piekarniczych, preparaty mączne do żywności, preparaty musztardowe do żywności, preparaty na bazie kakao, preparaty przyprawowe, preparaty roślinne zastępujące kawę, preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparaty z kakao, preparaty
zbożowe, produkty lodowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, produkty żywnościowe z ryżu, produkty spożywcze z kukurydzy, przeciery warzywne [sosy], przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych,
przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski słone
na bazie mąki, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone
z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu,
przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli, przetwory spożywcze na bazie ziaren, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów zbożowych, przekąski wykonane
z ryżu, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski składające się głównie ze zboża, 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, rozpuszczalne kakao w proszku, rozpuszczalny proszek
do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], ryż, składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, słodkie polewy i nadzienia, słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze bez cukru, słodycze
[cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze goto-
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wane, słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze
nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem, słodziki naturalne, słodycze zawierające
owoce, słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy, słodziki składające się z koncentratów owocowych, smakowe wyroby cukiernicze
na bazie cukru, śniadaniowe płatki ryżowe, solone wyroby piekarnicze, sorbety, sorbety [lody], sos 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, substytut kawy na bazie cykorii, substytuty cukru, substytuty czekolady,
substytuty herbaty, substytuty miodu, substytuty lodów, substytuty
kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty kawy na bazie warzyw, 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 czekoladowy, syrop do naleśników, syrop spożywczy, syropy smakowe, syropy czekoladowe do przygotowywania
napojów na bazie czekolady, sztuczna czekolada, sztuczna herbata
[inna niż do celów leczniczych], tabletki [wyroby cukiernicze], tacos
[danie meksykańskie], tarty, tortellini, tortille, wafelki, wafle ryżowe,
wyroby cukiernicze, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze płynne, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby z kakao,
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, zagęszczacze warzywne, zboża, zbożowe artykuły śniadaniowe, zboża stosowane do produkcji makaronów, zboża przetworzone, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, płatki
zbożowe, żelki, żywność na bazie kakao, wyroby cukiernicze mrożone, mrożone napoje [frappe], mrożone mleczne wyroby cukiernicze,
mrożone mleczne desery w formie batonów, wyroby cukiernicze
z mrożonego jogurtu, mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty
w proszku, lizaki mrożone, napoje mrożone na bazie czekolady, napoje mrożone na bazie kakao, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, napoje mrożone na bazie kawy, mrożone produkty z ciasta
nadziewane warzywami, makarony głęboko mrożone, ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, sosy i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, 32 aperitify bezalkoholowe,
aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane
napoje gazowane, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane
do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje zawierające
soki warzywne, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, esencje
do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, esencje do wytwarzania
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, imitacja piwa,
koktajle bezalkoholowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty
do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, mieszane
soki owocowe, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych,
mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, mineralne
(wody-) [napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane
herbatą, napój imbirowy, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe
o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje ener-
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getyzujące zawierające kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie wody,
napoje gazowane (proszek do wytwarzania-), napoje izotoniczne,
napoje na bazie coli, napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie
kokosu, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie owsa
[niebędące substytutami mleka], napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie piwa, napoje na bazie soku z imbiru,
napoje orzeźwiające, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty
z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe, napoje proteinowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych,
napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje (syropy do-), napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje warzywne, napoje węglowodanowe,
napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje
z guaraną, niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda
pitna, owoce (bezalkoholowe napoje z soków-), owocowe nektary,
bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo, piwo bezalkoholowe, piwa smakowe, pomidory (sok-) [napój], preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki
do sporządzania napojów, proszki stosowane do przygotowywania
napojów na bazie wody kokosowej, proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, shandy [napój składający się
z piwa i lemoniady], skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, smakowa woda mineralna, soki, soki gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne,
sorbety [napoje], syropy do napojów, napoje owocowe, syropy
do napojów bezalkoholowych, syropy do sporządzania smakowych
wód mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], warzywne napoje typu smoothie,
wody, wody gazowane, wody mineralne, wody o smaku owocowym,
wyciągi do sporządzania napojów, woda aromatyzowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda mineralna, woda
niegazowana, woda pitna, woda pitna z witaminami, woda stołowa,
woda wzbogacona odżywczo, woda źródlana, napoje owocowo-warzywne, soki owocowo-warzywne, owocowe napoje typu smoothie,
owocowo-warzywne napoje typu smoothie, warzywne napoje typu
smoothie, napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, mrożone
napoje owocowe, mrożone napoje gazowane, napoje mrożone
na bazie owoców, moszcz, ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, moszcz konserwowany, niesfermentowany.

(111) 344557
(220) 2020 12 16
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 19
(732) KRUŚ DAWID DAXER, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAXER MATERIAŁY BIUROWE
(540)

(210) 522271

(531) 26.01.18, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i biurowa następujących towarów: bindownice [maszyny] inne niż do użytku biurowego, drukarki, drukarki komputerowe, kalkulatory, baterie, ładowalne baterie
elektryczne, akumulatorki do powtórnego naładowania, urządzenia
do ładowania akumulatorów, urządzenia wentylacyjne, latarki, segregatory (materiały biurowe), papierowe materiały biurowe, gilotyny do papieru, okładki książkowe, papierowe okładki na raporty,
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], niszczarki dokumentów
[maszyny biurowe], folie z tworzyw sztucznych stosowane w laminowaniu papieru.
(111) 344558
(151) 2021 08 05

(220) 2020 12 18
(441) 2021 04 19

(210) 522388
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(732) INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gdańska Akademia Bankowa INSTYTUT BADAŃ NAD
GOSPODARKĄ RYNKOWĄ
(540)

(591) zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.01, 07.01.03, 07.01.24
(510), (511) 16 publikacje i materiały drukowane, broszury, czasopisma, gazety, książki, podręczniki, afisze, plakaty, albumy, almanachy, atlasy, kalendarze, katalogi, mapy, plansze, plany, prospekty,
35 analizy gospodarczo-społeczne, analizy w zakresie działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, badania ekonomiczne, badania opinii publicznej, sondaże, badania rynku, badania i ekspertyzy
w zakresie działalności gospodarczej, badania i ekspertyzy w zakresie gospodarki rynkowej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwami, działalność
think tank’ów w zakresie tematyki gospodarczo-finansowej i społecznej, usługi agencji reklamowych, organizowanie wystaw i targów
handlowych i reklamowych, 41 organizacja konferencji, kongresów,
debat, dyskusji, forów wymiany opinii, poglądów i doświadczeń,
sympozjów, seminariów, zjazdów, działalność edukacyjna i szkoleniowa, opracowywanie materiałów edukacyjnych, działalność wydawnicza, publikowanie materiałów i tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie elektroniczne on-line, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, 42
badania naukowo-techniczne, usługi badawczo-rozwojowe, analizy
i ekspertyzy techniczne, usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie doradztwa technicznego, programowanie
komputerów, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, hosting
infrastruktury sieciowej on-line na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych debat, dyskusji, wymiany opinii, poglądów
i doświadczeń, 45 usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji
publicznych, usługi w zakresie organizowania negocjacji i konsultacji społecznych, usługi serwisów społecznościowych on-line, opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie spraw publicznych, usługi
lobbingowe w zakresie spraw gospodarczych i społecznych, usługi
w zakresie nawiązywania współpracy międzynarodowej na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie monitorowania i oceny działalności
władz i urzędów, badania i doradztwo prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie własnością intelektualną, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi w zakresie tworzenia
projektów aktów prawnych oraz ich wnoszenia do władz i urzędów.
(111) 344559
(220) 2020 12 23
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 19
(732) DOMINIAK RADOSŁAW, Leoncin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V LEASING Leasingi Kredyty Ubezpieczenia
(540)

(210) 522551

(591) czerwony, granatowy
(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 leasing finansowy, pożyczki finansowe, pożyczki ratalne, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 39 wynajem samochodów.

(111) 344560
(220) 2020 12 28
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) UAB Maina & Co, Kaunas (LT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYJACIELE KAWY
(540)

Nr 32/2021
(210) 522684

(591) żółty, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, kawa [palona,
w proszku, granulowana lub w napojach], preparaty do sporządzania
napojów [na bazie kawy], substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii],
napoje na bazie kawy, kawa w postaci całych ziaren, napoje na bazie kawy zawierające mleko, kawa mielona, kawa w formie parzonej,
substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące
kawę], kapsułki z kawą, kawa bezkofeinowa, mielone ziarna kawy,
mieszanki kawowe, kawa nienaturalna, kawa bezkofeinowa, kawa
rozpuszczalna, torebki z kawą, espresso, czekoladki, solone wyroby
piekarnicze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 35 usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, mianowicie kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, sprzedaż detaliczna i hurtowa aparatami do kawy, dzbankami
do kawy, urządzeniami do espresso, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, czekoladki, solone wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 37 usługi instalacyjne, czyszczenie,
naprawy i konserwacja, związane z aparatami do kawy, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn sprzedających, dotyczącej aparatów do kawy, 43 wypożyczanie automatów
do napojów, usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów].
(111) 344561
(220) 2020 12 31
(210) 522771
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) Church & Dwight Co., Inc., Ewing (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARM & HAMMER THE STANDARD OF PURITY MORE POWER
TO YOU
(540)

(531) 02.09.14, 14.07.01, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 pasta do zębów, dezodoranty do użytku osobistego,
preparaty do prania, preparaty czyszczące, dezodoryzujący żwirek
dla kota, soda krystaliczna do czyszczenia, preparaty do czyszczenia
nosa do celów higieny osobistej, chusteczki do suszarek.
(111) 344562
(220) 2021 01 04
(210) 522847
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 19
(732) EUROZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STUDIO ZET
(510), (511) 9 dyskietki, karty, kasety video, płyty CD-ROM, płyty DVD
i inne nośniki elektroniczne jako takie oraz z nagranym dźwiękiem,
obrazem, grafiką, tekstami, 35 usługi reklamowe i promocyjne, w tym
promowanie i reklamowanie za pośrednictwem Internetu, w prasie,
radiu i telewizji, informacja handlowa i biznesowa, organizacja wy-
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staw handlowych lub reklamowych, zdobywanie i przetwarzanie informacji do komputerowych baz danych, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych na drodze ich reklamy, profesjonalne
zarządzanie działalnością artystyczną, sprzedaż zarejestrowanych
na dostępnych nośnikach nagrań dźwiękowych i obrazowych, 38
usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności
i wiadomości, usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje
i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi portalu internetowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne jak:
przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, rozrywki
i sportu, usługi poczty elektronicznej, 41 produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie
programów i konkursów edukacyjnych i rozrywkowych na drodze
ich transmisji, w tym za pośrednictwem Internetu, organizowanie
rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego, produkcja i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, usługi impresariów w zakresie
organizowania spektakli, wypożyczanie zarejestrowanych na dostępnych nośnikach nagrań dźwiękowych i obrazowych, usługi reporterskie, usługi tłumaczeń, 45 usługi w zakresie prawa autorskiego
do utworów literackich, publicystycznych, naukowych, muzycznych,
słowno-muzycznych, audialnych, ich reprodukcji, wprowadzania
do obrotu, zwielokrotniania i rozpowszechniania.

(111) 344563
(220) 2021 01 18
(210) 523232
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) MEDTRADE MEDICAL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OxygenClear
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony, ciemnopomarańczowy,
ciemnoniebieski, ciemnozielony, czerwony, granatowy, niebieski,
pomarańczowy, zielony
(531) 24.13.09, 26.04.01, 26.04.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 Urządzenia, aparatura i instrumenty medyczne a także weterynaryjne takie jak koncentratory tlenu do zastosowań medycznych, Osprzęt medyczny dla koncentratorów tlenu, 35 Usługi
w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowych, doradztwo fachowe handlowe w zakresie obrotu aparaturą medyczną i laboratoryjną, usługi w zakresie informacji handlowej o aparaturze
medycznej i laboratoryjnej, prowadzenie promocji towarów, usługi
w zakresie marketingu w kraju i zagranicą, prowadzenie hurtowni
materiałów medycznych, publikowanie tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, organizacja pokazów
i wystaw, sprzedaż produktów medycznych i laboratoryjnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna także za pośrednictwem sieci Internet urządzeń medycznych, aparatury medycznej
i laboratoryjnej w szczególności koncentratorów tlenu do zastosowań medycznych.
(111) 344564
(220) 2021 01 21
(210) 523444
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowny)
(540) IQOS VEEV E-PAPIEROS ZAPROJEKTOWANY NA NOWO
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Tytoń surowy
i przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, kretek (papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego], Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Artykuły dla
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, taba-
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kierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, Zapałki, Pałeczki
tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne przyrządy do palenia, Papierosy
elektroniczne, Papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, Urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, Ustne waporyzatory dla palaczy do produktów
tytoniowych i substytutów tytoniu, Przybory dla palących do elektronicznych papierosów, Części i akcesoria do wyżej wymienionych
produktów ujęte w klasie 34, Urządzenia do gaszenia rozgrzanych
papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych,
Elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.

(111) 344565
(220) 2021 01 21
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLIDNE WYKONANIE
(540)

(210) 523438

(531) 26.01.16, 24.01.13, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Tytoń surowy
i przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, kretek (papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego], Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Artykuły dla
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, Zapałki, Pałeczki
tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne przyrządy do palenia, Papierosy
elektroniczne, Papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, Urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, Ustne waporyzatory dla palaczy do produktów
tytoniowych i substytutów tytoniu, Przybory dla palących do elektronicznych papierosów, Części i akcesoria do wyżej wymienionych
produktów ujęte w klasie 34, Urządzenia do gaszenia rozgrzanych
papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych,
Elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.
(111) 344566
(220) 2021 01 21
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIBRACJE PODCZAS UŻYWANIA
(540)

(531) 26.01.16, 26.11.13, 26.11.03, 27.05.01

(210) 523439
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(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Tytoń surowy
i przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, kretek (papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego], Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Artykuły dla
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, Zapałki, Pałeczki
tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne przyrządy do palenia, Papierosy
elektroniczne, Papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, Urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, Ustne waporyzatory dla palaczy do produktów
tytoniowych i substytutów tytoniu, Przybory dla palących do elektronicznych papierosów, Części i akcesoria do wyżej wymienionych
produktów ujęte w klasie 34, Urządzenia do gaszenia rozgrzanych
papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych,
Elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.

(111) 344567
(220) 2021 01 21
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÓŻNORODNE SMAKI PODÓW
(540)

(210) 523440
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(540)

(531) 26.01.14, 02.09.14, 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Tytoń surowy
i przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, kretek (papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego], Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Artykuły dla
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, Zapałki, Pałeczki
tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne przyrządy do palenia, Papierosy
elektroniczne, Papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, Urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, Ustne waporyzatory dla palaczy do produktów
tytoniowych i substytutów tytoniu, Przybory dla palących do elektronicznych papierosów, Części i akcesoria do wyżej wymienionych
produktów ujęte w klasie 34, Urządzenia do gaszenia rozgrzanych
papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych,
Elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.
(111) 344569
(220) 2021 01 21
(210) 523442
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IQOS VEEV E-PAPIEROS ZAPROJEKTOWANY NA NOWO
(540)

(531) 26.01.16, 27.05.01, 26.13.99
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Tytoń surowy
i przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, kretek (papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego], Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Artykuły dla
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, Zapałki, Pałeczki
tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne przyrządy do palenia, Papierosy
elektroniczne, Papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, Urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, Ustne waporyzatory dla palaczy do produktów
tytoniowych i substytutów tytoniu, Przybory dla palących do elektronicznych papierosów, Części i akcesoria do wyżej wymienionych
produktów ujęte w klasie 34, Urządzenia do gaszenia rozgrzanych
papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych,
Elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.
(111) 344568
(220) 2021 01 21
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTUICYJNY W OBSŁUDZE

(210) 523441

(591) szary, czarny
(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Tytoń surowy
i przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, kretek (papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego], Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Artykuły dla
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, Zapałki, Pałeczki
tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne przyrządy do palenia, Papierosy
elektroniczne, Papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, Urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, Ustne waporyzatory dla palaczy do produktów
tytoniowych i substytutów tytoniu, Przybory dla palących do elektronicznych papierosów, Części i akcesoria do wyżej wymienionych
produktów ujęte w klasie 34, Urządzenia do gaszenia rozgrzanych
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papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych,
Elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.

(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa kawa
i napoje na bazie kawy, Kawa mielona.

(111) 344570
(220) 2021 01 26
(210) 523589
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) BIURO PLUS B. KRĘPA, W. KRĘPA SPÓŁKA JAWNA,
Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIAT DRUKU
(540)

(111) 344572
(220) 2021 01 26
(210) 523643
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) selezione CREMA RICCO E CREMOSO MISCELA DI CAFFÈ IN
GRANI intensità
(540)

(591) czarny, różowy, żółty, niebieski
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Plansze, płytki grawerskie, Pieczątki gumowe do dokumentów, Pieczątki biurowe, Pieczątki z adresem, Tusze do pieczątek, Drukowane ulotki informacyjne, Ulotki, Ulotki drukowane,
Ulotki farmaceutyczne, Ulotki instrukcyjne, Ulotki reklamowe, Broszury, Broszury drukowane, Wizytówki, 35 Kserografia, Dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek], Dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno
poza granice jak i w kraju], Dystrybucja materiałów reklamowych
(ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, Dystrybucja
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, Dystrybucja
ulotek reklamowych, Dystrybucja ulotek promocyjnych, Projektowanie ulotek reklamowych, Przygotowywanie dystrybucji ulotek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, Przygotowywanie
ulotek reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Wydawanie ulotek reklamowych, Dystrybucja
broszur reklamowych, Projektowanie broszur reklamowych, 40 Grawerowanie, Grawerowanie laserowe, Grawerowanie pieczątek, Produkcja pieczątek gumowych, Usługi grawerowania pieczątek gumowych.
(111) 344571
(220) 2021 01 26
(210) 523642
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) selezione ESPRESSO FORTE E INTENSO MISCELA DE CAFFÈ IN
GRANI intensità
(540)

(591) ciemnobrązowy, jasnobrązowy, biały
(531) 11.03.04, 08.07.01, 05.07.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13

(591) ciemnobrązowy, jasnobrązowy, biały
(531) 05.07.01, 08.07.01, 11.03.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa kawa
i napoje na bazie kawy, Kawa mielona.
(111) 344573
(220) 2021 01 27
(210) 523673
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) ECOWIPES EWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERTYFIKAT NATURALNOŚCI #ec Dowiedz się więcej na www.
earthchangers.pl
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 24.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Artykuły toaletowe i kosmetyczne, Preparaty i artykuły
higieniczne w postaci środków toaletowych, Chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, w szczególności dla dzieci i niemowląt,
do pielęgnacji dla seniorów, do higieny w tym do higieny intymnej,
do demakijażu, Ściereczki do czyszczenia nasączane detergentami,
w szczególności do pielęgnacji i czyszczenia mebli, łazienek, płyt
ceramicznych, kominków, kuchni, kokpitów samochodowych, elementów plastikowych w samochodzie, elementów skórzanych, szyb,
ekranów LCD, ekranów i paneli komputerowych, płyt marmurowych
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(540) (znak słowny)
(540) Riposta
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

i kamiennych, elementów z metali, Bawełna dla celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Patyczki kosmetyczne, Patyczki higieniczne dla dzieci, Patyczki do czyszczenia uszu, Płatki kosmetyczne, Płatki kosmetyczne nawilżane, Płatki do demakijażu, Płatki
nawilżane dezodoryzujące, Płatki kosmetyczne dla dzieci, Płatki suche peelingujące, Płatki nawilżane rewitalizujące, Płatki nawilżane
do demakijażu oczu, Płatki nawilżane do zmywania paznokci, Suche
ściereczki peelingujące, Chusteczki dezodorujące i antyperspiracyjne, Chusteczki nawilżane peelingujące, Jednorazowe ściereczki nasączane wodą kolońską, Waciki dla celów kosmetycznych, 21 Przybory do czyszczenia do użytku w gospodarstwie domowym, Ściereczki
gospodarcze do czyszczenia suche, Szmatki i ściereczki do czyszczenia, Ściereczki do szorowania, Ściereczki do czyszczenia, Ściereczki
do polerowania, Ściereczki do kurzu, Ściereczki do szyb, Ściereczki
do przecierania okularów, Ściereczki antystatyczne do użytku domowego, Ściereczki do wycierania i do ścierania kurzu, Ściereczki
ochronne do prasowania, Ściereczki do mycia naczyń, Ściereczki
do mycia garnków, Papierowe ściereczki do polerowania, 22 Nieprzetworzone włókna tekstylne i ich zamienniki, Włókniny wykonane z włókien naturalnych i sztucznych jako półprodukty, Włókno
syntetyczne i naturalne służące jako materiał wypełniający.

(111) 344578
(220) 2021 01 29
(210) 523948
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 08
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Innzar
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(111) 344574
(220) 2021 01 28
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) SDX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) caprilla
(540)

(111) 344579
(220) 2021 01 29
(210) 523947
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 08
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pyrol
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210) 523716

(591) niebieski
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 18 Podróżne torby na ubrania, plecaki, plecaki turystyczne, torby plażowe, siatki na zakupy, 24 Ręczniki tekstylne, ręczniki
do twarzy tekstylne, ściereczki do osuszania szkła, obrusy na stół
[niepapierowe], pokrowce na poduszki, poszewki, poszewki na poduszki, pościel, prześcieradła [tkaniny], przykrycia na łóżka, 25 Bandany na szyję, chusty, fulardy, legginsy, odzież gimnastyczna, odzież
gotowa, paski [odzież], peleryny, szale.
(111) 344575
(220) 2021 01 26
(210) 523735
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 01
(732) KĘPA ANDRZEJ PRYWATNE CENTRUM DIAGNOSTYKI
I TERAPII ADI-MED PRAKTYKA WYJAZDOWA, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medbeauty AESTHETIC CLINIC KEPA
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 44 Kliniki medyczne, usługi medyczne, usługi medycyny estetycznej, usługi kosmetologii estetycznej, usługi związane
ze zdrowiem, pomoc medyczna.
(111) 344576
(220) 2021 01 29
(210) 523940
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 08
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)

(111) 344577
(220) 2021 01 29
(210) 523946
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 08
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Amstaf
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(111) 344580
(220) 2021 02 02
(210) 523950
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) CHLEBICKI PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) maporto.com
(510), (511) 9 Torby przystosowane do noszenia sprzętu fotograficznego, Torby przystosowane do noszenia aparatów fotograficznych,
Torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, Torby specjalnie
przystosowane do aparatów fotograficznych i sprzętu fotograficznego, Torby specjalnie przystosowane do projektorów, Futerały
na komputery przenośne, Futerały na obiektywy, Futerały na przenośne odtwarzacze muzyczne, Futerały na przyrządy fotograficzne, Futerały do przenoszenia odbiorników radiowych, 15 Futerały
do przenoszenia keyboardów, Torby specjalnie przystosowane
do przechowywania instrumentów muzycznych, 18 Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Plecaki, Plecaki do noszenia niemowląt,
Plecaki dla wędrowników, Torby turystyczne, Uprzęże, Nosidełka dla
niemowląt do noszenia na ciele, Osprzęt do uprzęży, Stelaże na plecy
do noszenia dzieci, Artykuły podróżne [walizki, torby], Nosidełka dla
zwierząt [torby], Podróżne (torby-), Tekstylne torby na zakupy, Torby
alpinistyczne, Torby biwakowe, Torby do noszenia niemowląt przez
ramię, Torby na kółkach, Torby na narzędzia, puste, Torby na piesze wycieczki, Torby na zakupy na kółkach, Torby podróżne, Torby
przenośne, Torby sportowe, Torby wodoodporne, Uniwersalne torby
gimnastyczne, Uniwersalne torby sportowe, Walizy, torby podróżne,
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Uniwersalne
torby sportowe na kółkach, Kije trekkingowe, 22 Uprzęże niemetalowe do przenoszenia ładunków, Namioty, Namioty do celów wspinaczkowych lub kempingowych, Namioty do wspinaczki górskiej,
Namioty kempingowe, Namioty do użytku w wędkarstwie, 24 Torby
na śpiwory [specjalnie przystosowane], Śpiwory, Śpiwory kempingowe, 25 Buty damskie, Buty do biegania, Buty do jazdy na rowerze,
Buty do trekkingu, Buty do wspinaczki, Buty do wspinaczki [buty
do wspinaczki górskiej], Buty do wspinaczki górskiej, Buty dziecięce,
Buty gimnastyczne, Buty na rzepy, Buty narciarskie, Buty sportowe,
Buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], Rękawiczki, Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki [odzież],
Rękawiczki zimowe, Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia
dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia
dla kobiet, Odzież wiatroszczelna, Odzież nieprzemakalna, Odzież
o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież sportowa, Odzież w stylu sportowym, Odzież gimnastyczna, Odzież męska, Odzież narciarska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież, Odzież dla chłopców,
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Odzież dla kolarzy, Odzież dla rowerzystów, Odzież do biegania, Sandały, Sandały damskie, Sandały i buty plażowe, Sandały kąpielowe,
Sandały męskie, 28 Futerały przystosowane do noszenia artykułów
sportowych, Dopasowane pokrowce na narty, Futerały na narty,
Narty zjazdowe, Torby na narty, Narty wodne, Narty skiboardowe,
Narty, Dopasowane pokrowce na kije narciarskie, Kije [artykuły sportowe], Kije do nordic walking, Kije narciarskie, Torby na kije golfowe,
na kółkach lub bez, 38 Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, Przekazywanie informacji i danych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Dostęp
do treści, stron internetowych i portali, 42 Zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, Zarządzanie stronami internetowymi
na rzecz osób trzecich, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych.

(111) 344581
(220) 2021 02 03
(210) 524027
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 12
(732) WITULSKI MICHAŁ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DILLO
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Organizacja i prowadzenie
aukcji nieruchomości, Udostępnianie przestrzeni reklamowej online, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Ogłoszenia drobne
w tym, ogłoszenia dotyczące wynajmu i sprzedaży nieruchomości,
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
nieruchomości, Usługi zakupu, sprzedaży i najmu nieruchomości
w tym online na rzecz osób trzecich, Promocja sprzedaży, Pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów, Pozyskiwanie, sortowanie
i wyszukiwanie danych do baz danych, Przetwarzanie pozyskanych
danych, Systematyzowanie i umieszczenie danych w bazach danych,
36 Usługi w zakresie nieruchomości, w tym pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Agencje nieruchomości, Wycena nieruchomości, Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, Nabywanie nieruchomości, Dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości,
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Skomputeryzowanie usługi
informacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych.
(111) 344582
(220) 2021 02 04
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) BERNAT KAMIL, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Power FOOD
(540)

(111) 344583
(220) 2021 02 05
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 19
(732) BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALANCE Approved by BOLIX
(540)
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(210) 524176

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 Barwniki i farby bielące, bejce i barwniki do drewna, lakiery, emalie, farby do celów przemysłowych i budowlanych, 19 Tynki, tynki mineralne i akrylowe.
(111) 344584
(220) 2021 02 05
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 08
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL);
R-Wines sarl, Bordeaux (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LE GRAND NOIR
(540)

(210) 524192

(210) 524083
(591) czarny, szary, złoty, różowy
(531) 03.04.11, 03.04.24, 03.04.26, 29.01.14, 25.01.01, 25.01.05,
25.01.15, 27.05.01, 05.03.04, 05.03.13, 05.03.19
(510), (511) 33 Wina nieobjęte jedną z kontrolowanych lub chronionych nazw pochodzenia z obszaru objętego kontrolą lub chronioną
nazwą pochodzenia „BORDEAUX”.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 344585
(220) 2021 02 05
(210) 524204
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 26
(732) SZCZEPAŃSKA-RYBAK ANETA REH-STILL-MED, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STILL MED
(540)

(591) biały, czarny, ciemnozielony, zielony, żółty
(531) 01.15.03, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 14.01.10, 15.09.12,
27.05.01, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyprawami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyprawami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z mieszankami owoców suszonych (bakalie), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mieszankami owoców suszonych (bakalie).

(591) pomarańczowy, szary, biały
(531) 02.09.14, 02.09.15, 02.01.16, 02.09.01, 26.04.02, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Działalność związana
z poprawą kondycji fizycznej, Prowadzenie działalności rekreacyjnej,
sportowej, Doradztwo, nauczanie, szkolenia w zakresie osteopatii,
fizjoterapii, fizjoprofilaktyki oraz rehabilitacji medycznej, Organizowanie sympozjów naukowych i szkoleń oraz kursów i warsztatów
doskonalących w dziedzinie osteopatii, fizjoterapii, fizjoprofilaktyki
oraz rehabilitacji medycznej, sportowy trening motoryczny, sportowy trening funkcjonalny, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
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ludzi, Prowadzenie usług w zakresie: rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii, treningu medycznego,
terapii manualnej, chiropraktyki, osteopatii, masażu, aromaterapii,
opieki medycznej, pomocy medycznej, porad psychologicznych,
profilaktyki i promocji zdrowotnej oraz odnowy biologicznej, Kinezyterapia, Trening medyczny, Akupunktura, Doradztwo dotyczące
leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia i leczenia dolegliwości
medycznych, Hydroterapia, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Profesjonalne doradztwo w zakresie
zdrowia, Terapia manualna, Rehabilitacyjny trening funkcjonalny,
Rehabilitacyjny trening motoryczny.

(111) 344586
(220) 2021 02 10
(210) 524408
(151) 2021 08 18
(441) 2021 04 19
(732) MIELNIK MARIUSZ ANDRZEJ FLASH ZONE.PL, Głogów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fw FABRYKA WAFELKÓW
(540)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Tworzenie tekstów reklamowych, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych
i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie
wyboru nabywanych towarów, Dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach, przez Internet i drogą korespondencyjną w dziedzinie
towarów, takich jak utrwalone na nośnikach informacje i dane w tym
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach,
przez Internet i drogą korespondencyjną w dziedzinie towarów, takich
jak materiały drukowane w tym książki, broszury, gazety, dzienniki,
czasopisma jako periodyki, almanachy (roczniki), komiksy jako książki, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach, przez Internet
i drogą korespondencyjną w dziedzinie towarów, takich jak: krzyżówki, książeczki do kolorowania, afisze, plakaty, agendy, kalendarze, organizery osobiste, terminarze jako materiały drukowane, wkłady uzupełniające do kalendarza, biuletyny jako materiały drukowane, druki
handlowe, formularze (blankiety, druki), emblematy papierowe, chorągiewki papierowe, drukowane zaproszenia, etykiety adresowe, szyldy
z papieru lub z kartonu, kartki do opakowań na prezenty, kartki z życzeniami, karty pocztowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne,
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne,
obrazy, reprodukcje obrazów, rysunki, materiały biurowe, komputery,
sprzęt informatyczny i audiowizualny, sprzęt do przetwarzania danych,
oprogramowanie gier, zabawki, gry, materiały edukacyjne dla dzieci,
Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące magazyny, książki,
gazety do pobrania, Udostępnianie baz danych on-line z możliwością
przeszukania obejmujących używane książki oferowane na sprzedaż
i informacje kontaktowe do nabywców/sprzedawców, Usługi promocyjne, mianowicie prowadzenie imprez wprowadzania produktu
na rynek, w celu prezentowania nowych książek, autorów, wydawców lub sprzedawców detalicznych, Usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Usługi
importowo-eksportowe, Usługi negocjacji w zakresie transakcji handlowych, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi subskrypcyjne,
w tym usługi subskrypcji usług telekomunikacyjnych osób trzecich.
(111) 344587
(151) 2021 09 21

(220) 2021 03 16
(441) 2021 06 07

(210) 526154
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(732) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEDROB Z KURNEJ PÓŁKI
(540)

(591) czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.03
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso drobiowe, wieprzowe,
wołowe, z dziczyzny, Kiełbasy, Wędliny, Wędliny drobiowe, wieprzowe,
wołowe, z dziczyzny, Przetworzone produkty mięsne, Tuszki drobiowe,
Tusze wieprzowe, wołowe, potrawy mięsne gotowane, Pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), Przekąski na bazie mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe posiłki z mięsa, Wyroby garmażeryjne z mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego oraz z dziczyzny,
Podroby drobiowe, Konserwy drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, Buliony drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, Jaja jadalne,
Jaja w proszku, Przetwory jajczarskie-sałatki z jajek, Pasty jajeczne, Dziczyzna i przetwory z dziczyzny, Produkty mięsne mrożone, Przetwory
mięsno-warzywne, Mrożonki mięsno-warzywne, 35 Reklama i marketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich, Udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów, Rozpowszechnianie
reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, Publikowanie tekstów reklamowych i ogłoszeń, Produkcja reklam, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, Dystrybucja tekstów reklamowych,
Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Informacja marketingowa,
Kampanie marketingowe, Usługi portalu internetowego poświęconego sprzedaży różnych towarów w celach promocyjnych, Organizacja wystaw i pokazów w celach reklamowych, Prowadzenie sklepów
detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych, sprzedaż wysyłkowa
oraz sprzedaż następujących towarów: mięso i wyroby mięsne, Mięso
drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, Kiełbasy, Wędliny, Wędliny
drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, Przetworzone produkty
mięsne, Tuszki drobiowe, Tusze wieprzowe, wołowe, Potrawy mięsne
gotowane, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Przekąski na bazie
mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe posiłki
z mięsa, Wyroby garmażeryjne z mięsa drobiowego, wieprzowego,
wołowego oraz z dziczyzny, Podroby drobiowe, Konserwy drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, Buliony drobiowe, wieprzowe,
wołowe, z dziczyzny, Jaja jadalne, Jaja w proszku, Przetwory jajczarskie-sałatki z jajek, Pasty jajeczne, Dziczyzna i przetwory z dziczyzny,
Produkty mięsne mrożone, Przetwory mięsno-warzywne, Mrożonki
mięsno-warzywne.
(111) 344588
(220) 2021 03 16
(210) 526180
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 10
(732) BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruszczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) morning
(540)

(531) 01.15.09, 27.05.01
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje
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bezalkoholowe, Soki i napoje warzywne, Bezalkoholowe napoje
gazowane, Napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, Napoje z dodatkiem witamin, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Woda mineralna [napoje], Napoje izotoniczne, Napoje
owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje
energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych], Napoje instant, Lemoniady, Napoje
na bazie owoców lub warzyw, Soki gazowane, Soki owocowe, Soki
warzywne, Smoothies, Soki ze świeżych owoców, Owocowe nektary,
bezalkoholowe, Nektary owocowe, bezalkoholowe, Koktajle bezalkoholowe, Syropy do produkcji lemoniady, Syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, Woda litowa, Woda sodowa, Woda stołowa,
Piwo.

(111) 344589
(220) 2021 03 16
(210) 526181
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 10
(732) BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruszczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) morning apple
(540)
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wymi, Napoje z dodatkiem witamin, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Woda mineralna [napoje], Napoje izotoniczne, Napoje
owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje
energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych], Napoje instant, Lemoniady, Napoje
na bazie owoców lub warzyw, Soki gazowane, Soki owocowe, Soki
warzywne, Smoothies, Soki ze świeżych owoców, Owocowe nektary,
bezalkoholowe, Nektary owocowe, bezalkoholowe, Koktajle bezalkoholowe, Syropy do produkcji lemoniady, Syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, Woda litowa, Woda sodowa, Woda stołowa,
Piwo.

(111) 344591
(220) 2021 04 08
(210) 527410
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 14
(732) RUSINOWSKI MICHAŁ GREENFEET, Żabia Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREENFEET
(540)

(591) biały, zielony
(531) 02.09.19, 26.05.01, 26.05.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Skarpety, Skarpety sportowe, Skarpety termoaktywne, Skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], Podkolanówki, Getry,
Wyroby pończosznicze, Rajstopy.

(531) 01.15.09, 27.05.01
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje
bezalkoholowe, Soki i napoje warzywne, Bezalkoholowe napoje
gazowane, Napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, Napoje z dodatkiem witamin, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Woda mineralna [napoje], Napoje izotoniczne, Napoje
owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje
energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych], Napoje instant, Lemoniady, Napoje
na bazie owoców lub warzyw, Soki gazowane, Soki owocowe, Soki
warzywne, Smoothies, Soki ze świeżych owoców, Owocowe nektary,
bezalkoholowe, Nektary owocowe, bezalkoholowe, Koktajle bezalkoholowe, Syropy do produkcji lemoniady, Syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, Woda litowa, Woda sodowa, Woda stołowa,
Piwo.
(111) 344590
(220) 2021 03 16
(210) 526182
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 10
(732) BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruszczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) morning orange
(540)

(591) szary
(531) 01.15.09, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje
bezalkoholowe, Soki i napoje warzywne, Bezalkoholowe napoje
gazowane, Napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami ślado-

(111) 344592
(220) 2021 04 08
(210) 527417
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) SZYNALSKA-ZITTLAU KATARZYNA LORENZO, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LORENZO
(510), (511) 25 Berety, Chustki na głowę, Chusty, szale na głowę,
Czapki bez daszków, Czapki futrzane, Czapki i czapeczki sportowe,
Czapki wełniane, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki z daszkiem,
Czapki z pomponem, Czapki ze sztucznego futra, Daszki jako nakrycia głowy, Kapelusze futrzane, Kapelusze plażowe, Kapelusze
słomkowe, Opaski na głowę, Skórzane nakrycia głowy, Szale-tuby,
Akcesoria na szyję, Apaszki, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bermudy, Bezrękawniki, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami,
Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem,
Chusty plażowe, Damskie luźne topy, Damskie sukienki na uroczystości, Dzianina (odzież), Dżinsy, Eleganckie spodnie, Futra, Garnitury damskie, Golfy, Kamizelki, Kombinezony damskie, Kostiumy
kąpielowe, Koszule, Koszule z długimi rękawami, Koszule z dzianiny,
Koszule z krótkimi rękawami, Koszule bez rękawów, Koszule zapinane, Koszulki polo, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie ogrodniczki, Krótkie spodnie,
Kurtki (odzież), Krótkie kurtki ciepłe, Kurtki dresowe, Kurtki dżinsowe,
Kurtki futrzane, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki pikowane, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki puchowe, Kurtki skórzane, Kurtki
sportowe, Kurtki zamszowe, Legginsy, Letnie sukienki, Nauszniki
(odzież), Odzież damska, Odzież codzienna, Odzież dżinsowa, Odzież
przeciwdeszczowa, Odzież skórzana, Odzież sportowa, Odzież wełniana, Odzież wierzchnia dla kobiet, Paski, Paski skórzane, Płaszcze
damskie, Płaszcze futrzane, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze
skórzane, Płaszcze sportowe, Płaszcze z bawełny, Płaszcze z materiału dżinsowego, Podkolanówki, Podkoszulki, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Polary, Półgolfy, Poncza,
Pończochy, Pulowery, Pumpy, Rajstopy, Rękawiczki, Rękawiczki bez
palców, Rękawiczki zimowe, Rybaczki, Skarpetki, Spodenki, Spódnica-spodnie, Spódnice, Spódnice plisowane, Spodnie, Spodnie capri,
Spodnie dresowe, Spodnie skórzane, Spodnie sportowe, Stroje plażowe, Stroje sportowe, Stroje wizytowe, Sukienki damskie, Sukienki
skórzane, Sukienki koktajlowe, Suknie wieczorowe, Swetry, Swetry
rozpinane, Swetry z golfem, Swetry z półgolfem, Szale, Szaliki, Szmizetki, Szorty, Topy bez ramiączek, Topy z półgolfem, Topy z dzianiny,
Topy wiązane na szyi, Topy (odzież), Trencze, Tuniki, Wiatrówki, Żakiety z dzianiny, Bielizna, Body (bielizna), Body (odzież), Szlafroki, Piżamy, Balerinki, Botki, Buty damskie, Buty do kostki, Buty na wysokim
obcasie, Buty skórzane, Buty sportowe, Buty wsuwane, Buty zimowe,
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Buty za kostkę, Eleganckie buty wyjściowe, Espadryle, Japonki, Mokasyny, Obuwie codzienne, Obuwie plażowe, Obuwie (z wyjątkiem
obuwia ortopedycznego), Sandały, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z obuwiem.

(111) 344593
(220) 2021 04 26
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) ESCAPADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kamperomania.pl
(540)

(210) 528176

(591) czarny, czerwony
(531) 18.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Kampery, Kampery [pojazdy rekreacyjne], Samochody
pikapy z zabudową typu kamper [pojazdy rekreacyjne], 39 Wypożyczanie i wynajem pojazdów.
(111) 344594
(220) 2021 04 26
(210) 528177
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) ESCAPADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kamperomania
(510), (511) 12 Kampery, Kampery [pojazdy rekreacyjne], Samochody
pikapy z zabudową typu kamper [pojazdy rekreacyjne], 39 Wypożyczanie i wynajem pojazdów.
(111) 344595
(220) 2021 05 14
(210) 528849
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) OCHTABIŃSKI DOMINIK OUTFIT WORLD FASHION,
Pułtusk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OUTFIT World Fashion
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19, 26.01.20
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia
głowy, obuwie, odzież, buty treningowe [obuwie sportowe], buty
na płaskim obcasie, sandały i buty plażowe, buty na wysokim obcasie, eleganckie buty wyjściowe, buty za kostkę, buty skórzane,
buty damskie, buty sportowe, buty sznurowane, kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], saszetki biodrowe, saszetki męskie,
małe plecaki, plecaki sportowe, plecaki wycieczkowe, plecaki, torby
na odzież sportową, sportowe torby, czapki [nakrycia głowy], czapki
z daszkiem, czapki wełniane, czapki sportowe, ręczniki kąpielowe,
ręczniki, portfele do przypinania na pasku, torby i portfele skórzane, portfele na karty kredytowe, portfele skórzane, portfele, paski
skórzane [odzież], paski materiałowe [odzież], paski, torebki, portmonetki i portfele, torebki na ramię, kopertówki [małe torebki], torebki męskie, torebki wieczorowe, torebki damskie, torebki, bielizna
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osobista, bielizna, koszule eleganckie, koszule codzienne, koszule,
swetry polo, koszulki polo, szorty kąpielowe, spodenki kąpielowe,
kostiumy kąpielowe, kąpielówki, krótkie spodnie, spodnie joggingowe, spodnie dresowe, spodnie, płaszcze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, męskie płaszcze, płaszcze damskie, płaszcze, kurtki
dresowe, kurtki dżinsowe, kurtki wiatroszczelne, ocieplane kurtki,
kurtki sportowe, kurtki, swetry z golfem, swetry, t-shirty z krótkim
rękawem, topy [odzież], bluzy sportowe z kapturem, bluzy dresowe,
bluzki.

(111) 344596
(220) 2021 04 23
(210) 527948
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) JAROSZ EDYTA JADWIGA, Ameglia SP (IT)
(540) (znak słowny)
(540) Program PZO
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z odżywianiem, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem,
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, Zapewnianie
kursów edukacyjnych związanych z dietą, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie
diet, Szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], Szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], Organizowanie szkoleń w dziedzinie
opieki zdrowotnej i żywienia, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Publikowanie, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Usługi
publikacji, Publikowanie podręczników, Publikowanie czasopism,
Publikowanie tekstów, Publikowanie książek, Publikacja materiałów
edukacyjnych, Wydawanie publikacji medycznych, Udostępnianie
publikacji elektronicznych, Publikowanie materiałów drukowanych
i publikacji drukowanych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie czasopism
internetowych, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikacja i redagowanie książek, Udostępnianie publikacji online, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie czasopism, książek i podręczników
z dziedziny medycyny, Szkolenia edukacyjne, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakresie odżywiania, Szkolenia z prezentacji żywności, Szkolenia w zakresie cateringu, Przekazywanie know-how [szkolenia], Szkolenia w zakresie obchodzenia się z jedzeniem,
Szkolenia dla personelu w zakresie technologii żywności, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie konferencji, Nauczanie w zakresie sposobów
odżywiania, Prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, 44 Udzielanie informacji związanych z odżywianiem, Usługi doradcze związane z dietą, Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Udzielanie
informacji zdrowotnej, Poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego,
Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie
diety i odżywiania się, Usługi dietetyków, Poradnictwo dietetyczne,
Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety, Usługi
świadczone przez dietetyków, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi
doradcze w zakresie dietetyki, Usługi w zakresie planowania diety
odchudzającej, Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji związanych z suplementami
diety i odżywczymi, Udzielanie informacji na temat poradnictwa
dietetycznego i żywieniowego, Udzielanie informacji żywieniowych
w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów
medycznych, Doradztwo żywieniowe, Poradnictwo żywieniowe,
Usługi doradztwa żywieniowego, Konsultacje z dziedziny żywienia,
Profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie żywienia, Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych.
(111) 344597
(220) 2021 02 06
(210) 524210
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) JOCHYMCZYK SONIA, Sosnowiec (PL);
MAJCHERCZYK MARCIN, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SonieSonney
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Biżuteria i wyroby jubilerskie,
Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, Biżuteria wykonana
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z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria ze złota,
Kolczyki wykonane ze złota, Kolczyki z diamentami, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z biżuterią.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 344598
(220) 2021 02 09
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) WOLSKA KATARZYNA, Maniowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CICHE POLE Est. 2018
(540)

(210) 524303

(531) 06.01.04, 05.01.10, 05.01.08, 07.01.09, 27.05.01
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania
tymczasowego, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajmowanie kwater, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy,
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie
na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego.
(111) 344599
(220) 2021 02 09
(210) 524329
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) PUCKIE HOSPICJUM P.W. ŚW. OJCA PIO, Puck (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bliskochorego.pl
(540)

(591) pomarańczowy, biały, czarny
(531) 02.09.01, 26.11.03, 26.11.09, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 Materiały
drukowane, Plakaty, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Broszury, Książki, Czasopisma [periodyki], Publikacje edukacyjne, Publikacje
szkoleniowe, Publikacje informacyjne, Fotografie, Kalendarze, Kartki
z życzeniami, Koperty, Formularze [blankiety, druki], Nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], Notatniki, Notesy, Papier, Rysunki, 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów, portali, vortali internetowych i serwisów społecznościowych, Usługi w zakresie przesyłania informacji
tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, Usługi w zakresie przesyłania informacji,
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, Usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, Usługi w zakresie emisji wideo i/lub
audio, usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, Udostępnianie programów telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewizyjnych lub
filmów za pośrednictwem sieci informatycznych on-line w czasie
wybranym przez odbiorcę, Zapewnianie użytkownikom dostępu
do portali w Internecie, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu do blogów i mikroblogów, Komunikacja
za pośrednictwem blogów online, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Usługi pokojów rozmów [chatroom] dla
serwisów społecznościowych, Usługi związane z prowadzeniem rozmów przez internet (chat room), Dostarczanie i prowadzenie czatów
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i forów online, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line
w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, Zapewnianie społeczności online dla użytkowników, w celu
dzielenia się informacjami, fotografiami, muzyką, blogami, opiniami,
notatkami i treściami audio i wideo w celu otrzymywania informacji zwrotnej od współużytkowników, tworzenia społeczności wirtualnych i współudziału w tworzeniu sieci kontaktów towarzyskich,
Świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów
rozmów [chatroom], Wirtualne pokoje rozmów zakładane poprzez
wysyłanie wiadomości tekstowych, Świadczenie usług telekomunikacyjnych, w celu umożliwiania użytkownikom elektronicznego
przesyłania wiadomości, tekstu, fotografii, treści multimedialnych,
muzyki, wideo, audio, animacji i obrazów za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej, 41 Udostępnianie informacji i treści edukacyjnych za pomocą portalu on-line, Edycja, przesyłanie, wyświetlanie,
oznaczanie, publikowanie w postaci strony internetowej, Wymiana
lub udostępnianie w inny sposób danych, w tym obrazu, grafiki,
dźwięku, tekstu lub informacji audiowizualnych za pośrednictwem
internetu lub innej sieci łączności w celach edukacyjnych, Produkcja,
prezentacja i dystrybucja nagrań dźwiękowych, obrazów wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, Doradztwo w zakresie
edukacji lub kształcenia, Nauczanie korespondencyjne, Publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, Publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, Publikowanie książek i materiałów
dydaktycznych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawnicze, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, Publikacja czasopism i blogów online, Publikacja przez
internet i inne sieci komunikacyjne prac osób trzecich obejmujących
zdjęcia, obrazy, tekst, media elektroniczne, treści multimedialne, nagrania wideo, filmy, treści tworzone przez użytkownika i powiązane
informacje, Udostępnianie wiadomości i komentarzy, Informacja
i poradnictwo w zakresie uprzednio wymienionych usług, Usługi
doradcze, informacyjne i konsultacyjne, dotyczące wszystkich wyżej
wymienionych usług, 42 Zarządzanie stroną w internecie, Organizowanie programów wsparcia o charakterze naukowym, Tworzenie
i utrzymywanie oprogramowania do blogów, Hosting treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów online, Zapewnienie miejsca sieciowego do przechowywania treści cyfrowych, mianowicie
dzienników prowadzonych online i blogów, Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do tworzenia i publikacji dzienników i blogów on-line,
Udostępnianie oprogramowania nie do pobrania w celu wyświetlania i dzielenia się zdjęciami, tekstem, nagraniami wideo, audio i obrazami, Udostępnianie strony internetowej, która umożliwia użytkownikom ładowanie zdjęć, wpisów na bloga, komentarzy, recenzji
i wideo, Tworzenie, konserwacja lub hosting blogów na rzecz osób
trzecich, Informacja i poradnictwo w zakresie uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, Usługi telemedyczne, Fizjoterapia,
Pomoc medyczna, Usługi terapeutyczne, Konsultacje medyczne,
Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Porady w zakresie farmakologii,
Usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi oceny medycznej, Zdalne monitorowanie danych określających zdrowie lub stan osoby, Tworzenie profili
osobowościowych, Profilowanie psychologiczne, 45 Organizowanie
grup wsparcia, Usługi tworzenia sieci społecznych w oparciu o internet, Udostępnianie strony internetowej w celu tworzenia sieci kontaktów społecznych, Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista],
Informacja i poradnictwo w zakresie uprzednio wymienionych usług.

(111) 344600
(220) 2021 02 09
(210) 524330
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) PAWIŃSKI ALEKSANDER GAKO-ALEKSANDER PAWIŃSKI,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A-CASE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.01.05, 24.17.01
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(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, Skóra i imitacje skóry, Kufry, walizki i torby do przenoszenia i przechowywania wykonane z aluminium lub
tworzyw sztucznych, Plecaki, Worki podróżne, Worki, sakiewki, Futerały na dokumenty, mapy, plansze, Pojemniki transportowe ze skóry
i skóry wyprawionej, Pojemniki do przechowywania na monety, wizytówki, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Figurki do zabawy,
zabawkowe miniaturki oraz modele, Zestawy modelarskie, Futerały
i opakowania na zabawki, Etui na figurki, modele, miniaturki będące zabawkami, Torby, walizki oraz pojemniki do przechowywania
i transportu miniaturek, modeli oraz figurek będących zabawkami, 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: figurki i posążki
z metali nieszlachetnych, puszki z metalu [pojemniki], pojemniki
metalowe (inne niż meble), pojemniki z aluminium (inne niż meble),
artykuły papiernicze, kleje do artykułów piśmiennych, papier i wyroby z papieru, tektura i wyroby z tektury, artykuły do rysowania,
malowania i modelowania, pędzle dla malarzy i artystów, druki, gazety i czasopisma, drukowane materiały informacyjne, drukowane
materiały reklamowe, gazetki, magazyny, katalogi, ulotki, oprawy
książek, fotografie, zeszyty, materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały introligatorskie, książki i inne publikacje, podręczniki,
materiały do nauczania, broszury, kalendarze, karty na wymianę, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, materiały wypełniające
oraz uszczelniające, ochronne materiały opakowaniowe (inne niż
materiały do zawijania) do ochrony figurek lub modeli czy miniaturek, wyściółki do ochrony przed uderzeniem, pianka do wypełniania
i uszczelniania w celu zabezpieczenia przechowywanych elementów
w postaci figurek lub modeli czy miniaturek, pianka cięta i pianka
do pojemników i toreb przenośnych oraz do pojemników do przechowywania, pianka do ochrony zabawek oraz modeli i miniatur,
walizy, torby podróżne, torby, portfele, kufry, plecaki, skóra i imitacje
skóry, walizki i torby do przenoszenia i przechowywania wykonane
z aluminium lub tworzyw sztucznych, worki podróżne, worki-sakiewki, futerały, pojemniki transportowe i pojemniki do przechowywania,
statuetki oraz figurki wykonane z drewna czy gipsu lub z tworzyw
sztucznych, półki do transportu i przechowywania figurek lub modeli czy miniaturek, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, figurki, miniaturki, modele, zestawy modelarskie, futerały i opakowania na zabawki, etui na figurki lub modele czy miniaturki, torby lub walizki oraz
kufry i pojemniki do przechowywania i transportu miniaturek lub
modeli czy figurek, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi, Usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamowych, Pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich.

(111) 344601
(220) 2021 02 10
(210) 524356
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) KALITA MICHAŁ REOR PROJECTS, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCHIMETERS pracownia projektów wnętrz
(540)

(531) 26.01.10, 26.01.03, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, Usługi w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, Promocja sprzedaży, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż
produktów, Monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich,
Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Dystrybucja materiałów reklamowych
(ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, 42 Projek-
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towanie wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz komercyjnych,
Usługi projektowania wnętrz budynków, Planowanie przestrzenne
[projektowanie] wnętrz, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów,
Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, Usługi
doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne
w zakresie projektowania wnętrz, Usługi w zakresie architektury
i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania wnętrz domowych.

(111) 344602
(220) 2021 02 11
(210) 524438
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) B.J.O. ROBERT SURÓWKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jan Olbracht BROWAR STAROMIEJSKI PIERNIKOWE
(540)

(591) brązowy, różowy
(531) 02.01.01, 24.09.05, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, piwo rzemieślnicze,
piwo ciemne, piwo słodowe, piwo pszeniczne, piwo jasne pełne, piwo
korzenne, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie brzeczki piwnej,
napoje piwne, podpiwek, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym
sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, piwa
i wyrobów alkoholowych, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych,
dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, piwa i wyrobów alkoholowych, informacje handlowe,
promocja sprzedaży artykułów spożywczych, piwa i wyrobów alkoholowych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, piwa
i wyrobów alkoholowych, organizowanie i prowadzenie kampanii
reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, piwa i wyrobów
alkoholowych.
(111) 344603
(220) 2021 02 11
(210) 524459
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) HEATPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEATPEX
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Rury do kotłów grzewczych, Rury kotłowe centralnego
ogrzewania, Rury będące częściami instalacji sanitarnych, Instalacje
ogrzewania podłogowego, Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, Instalacje do wentylacji, Instalacje
do rekuperacji ciepła z powietrza, Generatory strumienia powietrza,
Dystrybutory powietrza, Instalacje do recyrkulacji powietrza, Urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, Instalacje do filtrowania
powietrza, 17 Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie
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do nich, w tym zawory, nie z metalu, Rury izolowane (niemetalowe),
Rury giętkie niemetalowe, Elastyczne rury do celów izolacyjnych,
Elastyczne rury zawierające włókna węglowe, Termoizolowane rury
wykonane z tworzyw sztucznych, Elastyczne rury wężowe z tworzyw
sztucznych, Izolacja rur, Złączki [niemetalowe-] rur.

(111) 344604
(220) 2021 02 12
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 19
(732) KUŚMIERZ JULIA SDP, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SDP NIERUCHOMOŚCI
(540)

(210) 524510

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 Usługi wyceny nieruchomości, usługi oszacowania
majątku nieruchomego, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego,
Ekspertyzy i wyceny nieruchomości do celów podatkowych, ubezpieczeniowych i katastralnych, Usługi deweloperskie w zakresie
obrotu nieruchomościami, usługi agencji mieszkaniowych, usługi
agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi administrowania nieruchomościami, usługi wynajmowania mieszkań oraz pomieszczeń biurowych, usługi dzierżawy
nieruchomości oraz majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie
sporządzania umów najmu i dzierżawy, Usługi sporządzania umów
kupna-sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi finansowe, usługi konsultingowe
i doradcze w zakresie zarządzania finansami, analizy finansowe,
informacje finansowe, operacje finansowe, inwestycje kapitałowe,
ocena zdolności kredytowej, udzielanie kredytów, przygotowywanie
umów kredytowych i pożyczkowych, windykacja należności, doradztwo finansowo-ekonomiczne, usługi ekonomiczno – finansowe.
(111) 344605
(220) 2021 02 12
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 19
(732) KUŚMIERZ JULIA SDP, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BASIC FORM
(540)

(210) 524512

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.21
(510), (511) 42 Usługi w zakresie projektowania i konsultingu architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego, Projektowanie
architektury w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, Projektowanie architektury otoczenia budynków, architektury zieleni oraz ogrodnictwa krajobrazowego, Projektowanie
budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, ukształtowania terenów pod budownictwo, Usługi w zakresie architektury,
projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie
projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, Badania, ekspertyzy,
opinie i analizy techniczne w zakresie budownictwa, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne i geodezyjne dla budownictwa, Pomiary inwentaryzacyjne budowlane powykonawcze, wykonywanie
dokumentacji na przebudowę i adaptację budynków oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów budowlanych, Usługi w zakresie:
projektowania wzornictwa przemysłowego, grafiki, projektowania
form użytkowych, opracowywania projektów technicznych, Usługi
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doradcze dotyczące nowoczesnych technik i technologii w budownictwie, Usługi w zakresie projektowania, doradztwa i ekspertyz oraz
prac badawczych dotyczących środowiska naturalnego, Prowadzenie usługowych prac badawczo-rozwojowych w zakresie nauk przyrodniczych i nauk o ochronie naturalnego środowiska człowieka,
Badania i analizy techniczne w zakresie hałasu, drgań i zanieczyszczenia powietrza, wyciszania obiektów i urządzeń przemysłowych,
konstrukcji dźwiękoszczelnych, dźwiękochłonnych i dźwiękochłonno – izolacyjnych, zabezpieczeń wibroakustycznych i przeciwhałasowych, Analizy akustyczne, modelowanie rozkładu pola akustycznego
w środowisku, modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w środowisku, opracowania ekofizjograficzne, przygotowywanie
prognoz o oddziaływaniach inwestycji na środowisko, ekspertyzy
inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie maszyn i urządzeń, doradztwo w zakresie projektowania maszyn
i urządzeń, testowanie materiałów, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy i orzeczenia w ramach robót budowlanych.

(111) 344606
(220) 2021 02 12
(210) 524521
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 19
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Aspire
(510), (511) 19 Płyty betonowe barwione i w kolorze naturalnego betonu.
(111) 344607
(220) 2021 02 12
(210) 524547
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 19
(732) PASIECZNA MARCELINA, PAWLIK JOANNA PIĘKNA SPRAWA
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piękna Sprawa
(540)

(591) fioletowy, szary, biały
(531) 02.09.12, 13.03.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 44 Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 344608
(220) 2021 02 13
(210) 524578
(151) 2021 08 05
(441) 2021 04 19
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMADERM
(540)

(591) biały, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli,
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna,
Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych,
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki
kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy ko-
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smetyczne, Perfumy: ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakiery do włosów,
Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów
farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające,
Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów
leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów
medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów
farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów medycznych, Środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Fosforany do celów
farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych, Środki
farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw
hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora do celów medycznych,
Olejek kamforowy do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, Kwasy do celów
farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny, Lekarstwa do picia, Leki
dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw
łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceutycznych,
Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze, Narkotyki, Środki
farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, Środki oczyszczające, Środki
na odciski, Pierścienie na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom,
Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów,
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów
farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów
samoprzylepnych, Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię lniane
do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści
do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw
oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów
farmaceutycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycznych,
Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych,
Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa
przeciw zaparciom, Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10
Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory
pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem
kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów
medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory
do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki
do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane prze personel
medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia
do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się
odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki
do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu,
Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne
niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu,
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(111) 344609
(151) 2021 08 05

(220) 2021 02 13
(441) 2021 04 19

(210) 524580
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(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMADERM
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli,
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna,
Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych,
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki
kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy: ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakiery do włosów,
Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów
farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające,
Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów
leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów
medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów
farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów medycznych, Środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Fosforany do celów
farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych, Środki
farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw
hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora do celów medycznych,
Olejek kamforowy do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, Kwasy do celów
farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny, Lekarstwa do picia, Leki
dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw
łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceutycznych,
Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze, Narkotyki, Środki
farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, Środki oczyszczające, Środki
na odciski, Pierścienie na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom,
Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów,
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów
farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów
samoprzylepnych, Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię lniane
do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści
do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw
oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów
farmaceutycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycznych,
Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych,
Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa
przeciw zaparciom, Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Sy-
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ropy do celów medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10
Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory
pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem
kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów
medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory
do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki
do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane prze personel
medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia
do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się
odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki
do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu,
Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne
niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu,
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(111) 344610
(220) 2021 02 13
(210) 524581
(151) 2021 08 05
(441) 2021 04 19
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMADERM
(540)

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli,
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna,
Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych,
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki
kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy: ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakiery do włosów,
Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów
farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające,
Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów
leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów
medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów
farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów medycznych, Środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Fosforany do celów
farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych, Środki
farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw
hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora do celów medycznych,
Olejek kamforowy do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, Kwasy do celów
farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny, Lekarstwa do picia, Leki
dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw
łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do ce-
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lów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceutycznych,
Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze, Narkotyki, Środki
farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, Środki oczyszczające, Środki
na odciski, Pierścienie na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom,
Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów,
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów
farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów
samoprzylepnych, Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię lniane
do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści
do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw
oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów
farmaceutycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycznych,
Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych,
Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa
przeciw zaparciom, Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10
Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory
pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem
kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów
medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory
do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki
do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane prze personel
medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia
do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się
odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki
do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu,
Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne
niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem Internetu,
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(111) 344611
(220) 2019 04 30
(210) 499321
(151) 2021 08 05
(441) 2019 06 24
(732) NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Onaplus
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety w postaci olejów, żywność dietetyczna, dietetyczne
środki spożywcze o przeznaczeniu leczniczym.
(111) 344612
(220) 2021 02 15
(210) 524618
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 19
(732) GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mrówka
(510), (511) 35 Marketing internetowy, Usługi w zakresie informacji
handlowych za pośrednictwem internetu, Udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie informacji handlowych,
Gromadzenie informacji handlowej, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Pośrednictwo
w zakresie reklamy, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi
w zakresie prowadzenia sklepów, sprzedaży detalicznej, hurtowej
i za pośrednictwem Internetu z artykułami budowlanymi metalowymi
i niemetalowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem
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radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki
i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, artykułami
ogrodniczymi, napojami bezalkoholowymi, Pośrednictwo handlowe
polegające na kojarzeniu kontrahentów, 37 Usługi budowlane w zakresie budownictwa ogólnego, 39 Transport, Magazynowanie, 41
Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub
Internetu, 42 Doradztwo projektowe w zakresie budownictwa i aranżacji wnętrz, Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie
aranżacji wnętrz, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej.

(111) 344613
(220) 2021 02 15
(210) 524658
(151) 2021 07 28
(441) 2021 04 06
(732) BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONA CHATKA
(540)

(591) ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 Papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczącymi, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nawilżane chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym, Ściereczki
nasączane detergentami, do czyszczenia, Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, Nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, Chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, Nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, 16 Higieniczne
ręczniki papierowe do rąk, Ręczniki papierowe, Ręczniki kuchenne
w rolkach, Papier toaletowy, Papier chłonny, Papier higieniczny, Chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, Papierowe chusteczki
do wycierania, Papierowe chusteczki toaletowe, Ręczniki do twarzy
papierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Serwetki stołowe
papierowe, Bielizna stołowa papierowa, Chusteczki higieniczne, Pojemniki papierowe, Torby papierowe, Papier do pakowania żywności,
Ściereczki z celulozy, Papier do pakowania.
(111) 344614
(220) 2021 02 15
(210) 524665
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) ARAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nowy Wymiar
(510), (511) 41 Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka].
(111) 344615
(220) 2021 02 15
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 19
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORMUŁA Hydro-Strong
(540)

(591) srebrny, szary, biały, fioletowy
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14

(210) 524669
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(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Kosmetyki do paznokci, Utwardzacze do paznokci, Odżywka
do paznokci, Serum pielęgnacyjne, Serum do celów kosmetycznych,
5 Preparaty do pielęgnacji paznokci do celów medycznych, Serum
do celów medycznych, Serum przystosowane do medycznego użycia.

(111) 344616
(220) 2021 02 16
(210) 524690
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) FOLPOL R.BARCZYK J.CYGAN SPÓŁKA JAWNA, Wólka
Załęska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAUERBALE
(510), (511) 16 Folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 17 Folia z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 35 Reklama
i usługi reklamowe, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych.
(111) 344617
(220) 2021 02 18
(151) 2021 08 02
(441) 2021 04 12
(732) TKACZUK MATEUSZ, Marcinkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOCANO wnętrza Twoich marzeń
(540)

(210) 524834

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych: baterii łazienkowych,
wanien, brodzików, kabin prysznicowych, kabin parowych, odpływów
prysznicowych, ceramiki sanitarnej, grzejników łazienkowych, akcesoriów zabezpieczających i do regulacji instalacji wodnych i gazowych,
filtrów do użytku przemysłowego i domowego, środków toaletowych,
środków czyszczących, preparatów do czyszczenia i odświeżania, instalacji i urządzeń do suszenia, instalacji i urządzeń do chłodzenia i zamrażania, instalacji i urządzeń do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzętu
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, oświetlenia i reflektorów oświetleniowych, palników, bojlerów i podgrzewaczy, sprzętu do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania żywności i napojów,
urządzeń do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, urządzeń
do opalania się, kominków, biokominków, lamp do celów oświetleniowych, lamp do dekoracji świątecznych, lamp biurkowych, lamp
do instalacji elektrycznych, lamp elektrycznych, baterii kuchennych,
zlewozmywaków, okapów, piekarników, płyt grzewczych, chłodziarek,
lodówek sprzętu AGD, fototapet, sufitów podwieszanych, sufitów napinanych, płyt ceramicznych sprzedawanych jako elementy piekarników, płyt ceramicznych sprzedawanych jako elementy kuchenek, płyt
ceramicznych sprzedawanych jako elementy płyt grzejnych, części
i akcesoriów do kominków, farb wodnych [izolacyjne], farb uszczelniających [izolacyjne], farb izolacyjnych do ścian, farb izolacyjnych do fasad, farb izolacyjnych do dachów, farb izolacyjnych, farb, ceramicznych
płytek na podłogi zewnętrzne, ceramicznych płytek na podłogi wewnętrzne, ceramicznych płytek na ściany zewnętrzne, ceramicznych
płytek podłogowych, ceramicznych płytek podłogowych do budynków, ceramicznych płytek ściennych, ceramicznych pokryć podłogowych, dachówek ceramicznych, glazurowanych ceramicznych płytek
ściennych, glazurowanych ceramicznych płytek podłogowych, glazurowanych dachówek ceramicznych, glazurowanych płytek ceramicznych, desek podłogowych, desek podłogowych, drewnianych płytek
podłogowych, drewnianych podłóg parkietowych, drewnianych podłóg sportowych, drewnianych pokryć podłogowych, fornirów do podłóg, materiałów na podłogi sportowe, listew podłogowych, listew
przysufitowych i oświetleniowych, elementów dekoracji ściennych,
elementów sztukaterii elewacyjnej, gumowych płytek podłogowych,
gumowych listew podłogowych, niemetalowych paneli podłogowych, niemetalowych płyt podłogowych, parkietu podłogowego
z korka, desek podłogowych, przymocowanych szafek kuchennych,
serwantek kuchennych, stołów kuchennych, szafek kuchennych, mebli
i akcesoriów meblowych wyposażenia domu, pojemników, spinaczy
i uchwytów do nich, statuetek, figurek, dzieł sztuki, ozdób i dekoracji
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wykonanych z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, łóżek, pościeli, materacy, poduszek, luster, mebli łazienkowych, ram, wieszaków na ubrania, wieszaków stojących do ubrań i haczyków na ubrania, żaluzji do wnętrz oraz elementów do zasłon i zasłon do wnętrz, akcesoriów do przechowywania ubrań, biurek i stołów,
akcesoriów do ubikacji i łazienek, artykułów do pielęgnacji odzieży
i obuwia, przyborów do użytku domowego do czyszczenia, szczotek
i materiałów do wytwarzania szczotek, przyborów kosmetycznych
do higieny i pielęgnacji urody, statuetek, figurek, tabliczek i dzieł sztuki wykonanych z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło,
zastaw stołowych, przyborów kuchennych i pojemników, tkanin, materiałów tekstylnych do filtrowania, wyrobów tekstylnych i substytutów wyrobów tekstylnych, zasłon, zasłon prysznicowych z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłon z tkaniny lub z tworzyw
sztucznych, zefiru [tkanina], bielizny kąpielowej, bielizny pościelowej
i koców, bielizny stołowej i pościelowej, bielizny wzorzystej, bieżników
stołowych, ręczników, Usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych.

(111) 344618
(220) 2021 02 18
(210) 524835
(151) 2021 08 02
(441) 2021 04 12
(732) TKACZUK MATEUSZ, Marcinkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VOCANO
(510), (511) 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych: baterii łazienkowych,
wanien, brodzików, kabin prysznicowych, kabin parowych, odpływów
prysznicowych, ceramiki sanitarnej, grzejników łazienkowych, akcesoriów zabezpieczających i do regulacji instalacji wodnych i gazowych,
filtrów do użytku przemysłowego i domowego, środków toaletowych,
środków czyszczących, preparatów do czyszczenia i odświeżania, instalacji i urządzeń do suszenia, instalacji i urządzeń do chłodzenia i zamrażania, instalacji i urządzeń do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzętu
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, oświetlenia i reflektorów oświetleniowych, palników, bojlerów i podgrzewaczy, sprzętu do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania żywności i napojów,
urządzeń do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, urządzeń
do opalania się, kominków, biokominków, lamp do celów oświetleniowych, lamp do dekoracji świątecznych, lamp biurkowych, lamp
do instalacji elektrycznych, lamp elektrycznych, baterii kuchennych,
zlewozmywaków, okapów, piekarników, płyt grzewczych, chłodziarek,
lodówek sprzętu AGD, fototapet, sufitów podwieszanych, sufitów napinanych, płyt ceramicznych sprzedawanych jako elementy piekarników, płyt ceramicznych sprzedawanych jako elementy kuchenek, płyt
ceramicznych sprzedawanych jako elementy płyt grzejnych, części
i akcesoriów do kominków, farb wodnych [izolacyjne], farb uszczelniających [izolacyjne], farb izolacyjnych do ścian, farb izolacyjnych do fasad, farb izolacyjnych do dachów, farb izolacyjnych, farb, ceramicznych
płytek na podłogi zewnętrzne, ceramicznych płytek na podłogi wewnętrzne, ceramicznych płytek na ściany zewnętrzne, ceramicznych
płytek podłogowych, ceramicznych płytek podłogowych do budynków, ceramicznych płytek ściennych, ceramicznych pokryć podłogowych, dachówek ceramicznych, glazurowanych ceramicznych płytek
ściennych, glazurowanych ceramicznych płytek podłogowych, glazurowanych dachówek ceramicznych, glazurowanych płytek ceramicznych, desek podłogowych, desek podłogowych, drewnianych płytek
podłogowych, drewnianych podłóg parkietowych, drewnianych podłóg sportowych, drewnianych pokryć podłogowych, fornirów do podłóg, materiałów na podłogi sportowe, listew podłogowych, listew
przysufitowych i oświetleniowych, elementów dekoracji ściennych,
elementów sztukaterii elewacyjnej, gumowych płytek podłogowych,
gumowych listew podłogowych, niemetalowych paneli podłogowych, niemetalowych płyt podłogowych, parkietu podłogowego
z korka, desek podłogowych, przymocowanych szafek kuchennych,
serwantek kuchennych, stołów kuchennych, szafek kuchennych, mebli
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i akcesoriów meblowych wyposażenia domu, pojemników, spinaczy
i uchwytów do nich, statuetek, figurek, dzieł sztuki, ozdób i dekoracji
wykonanych z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, łóżek, pościeli, materacy, poduszek, luster, mebli łazienkowych, ram, wieszaków na ubrania, wieszaków stojących do ubrań i haczyków na ubrania, żaluzji do wnętrz oraz elementów do zasłon i zasłon do wnętrz, akcesoriów do przechowywania ubrań, biurek i stołów,
akcesoriów do ubikacji i łazienek, artykułów do pielęgnacji odzieży
i obuwia, przyborów do użytku domowego do czyszczenia, szczotek
i materiałów do wytwarzania szczotek, przyborów kosmetycznych
do higieny i pielęgnacji urody, statuetek, figurek, tabliczek i dzieł sztuki wykonanych z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło,
zastaw stołowych, przyborów kuchennych i pojemników, tkanin, materiałów tekstylnych do filtrowania, wyrobów tekstylnych i substytutów wyrobów tekstylnych, zasłon, zasłon prysznicowych z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłon z tkaniny lub z tworzyw
sztucznych, zefiru [tkanina], bielizny kąpielowej, bielizny pościelowej
i koców, bielizny stołowej i pościelowej, bielizny wzorzystej, bieżników
stołowych, ręczników, Usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych.

(111) 344619
(220) 2021 02 19
(210) 524931
(151) 2021 08 11
(441) 2021 04 26
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) THIOSPEED
(510), (511) 1 Nawozy, Hormony roślinne (fitohormony), Polepszacze do gleby, Regulatory wzrostu roślin, Stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], Bakterie [inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych], Biostymulatory roślin,
Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Środki do ochrony nasion,
Aktywatory biologiczne, Aktywatory [środki chemiczne], Naturalne
i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów, Środki nawilżające do użytku
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, Środki
do wspomagania wzrostu roślin, Środki do wspomagania wzrostu
roślin z mikroorganizmami, Środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, Środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, Środki ochrony roślin przeciw patogenom,
Produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 Pestycydy,
Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, Środki grzybobójcze, Środki chwastobójcze, Preparaty do niszczenia robactwa, Insektycydy, Fungicydy, Herbicydy.
(111) 344620
(220) 2021 02 19
(210) 524939
(151) 2021 07 22
(441) 2021 03 22
(732) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOPARI
(510), (511) 1 Nawozy sztuczne i naturalne, Regulatory wzrostu roślin,
Środki do wzmacniania roślin, Preparaty i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa inne niż pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze.
(111) 344621
(220) 2021 02 15
(210) 524659
(151) 2021 07 28
(441) 2021 11 08
(732) BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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kanki na bazie mrówczanu, mrówczan, inhibitory korozji, 35 usługi
sprzedaży substancji chemicznych takich jak glikol, glikol etylenowy,
glikol propylenowy, woda technologiczna, mrówczan potasu, płukanki na bazie mrówczanu, mrówczan, inhibitory korozji.

(540) ZIELONA CHATKA
(540)

(591) zielony, ciemnozielony, jasnobrązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 06.07.25, 06.19.16
(510), (511) 3 Papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczącymi, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nawilżane chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym, Ściereczki
nasączane detergentami, do czyszczenia, Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, Nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, Chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, Nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, 16 Higieniczne
ręczniki papierowe do rąk, Ręczniki papierowe, Ręczniki kuchenne
w rolkach, Papier toaletowy, Papier chłonny, Papier higieniczny, Chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, Papierowe chusteczki
do wycierania, Papierowe chusteczki toaletowe, Ręczniki do twarzy
papierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Serwetki stołowe
papierowe, Bielizna stołowa papierowa, Chusteczki higieniczne, Pojemniki papierowe, Torby papierowe, Papier do pakowania żywności,
Ściereczki z celulozy, Papier do pakowania.
(111) 344622
(220) 2019 05 27
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 15
(732) RINTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)
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(210) 500315

(591) niebieski
(531) 07.03.15, 18.07.01, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 29.01.04
(510), (511) 6 schody metalowe, ruchome schody metalowe, stopnie metalowe, poręcze metalowe, balustrady metalowe, metalowe
materiały budowlane, metalowe materiały konstrukcyjne, drabiny
i rusztowania z metalu, 19 schody niemetalowe, ruchome schody
niemetalowe, stopnie niemetalowe, balustrady niemetalowe, poręcze niemetalowe, niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe materiały konstrukcyjne, 37 budowa i montaż schodów, serwis
naprawczy gwarancyjny i pogwarancyjny montowanych schodów,
usługi konserwacji schodów, usługi budowlane, konstrukcyjne.
(111) 344623
(220) 2019 12 23
(210) 508386
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 06
(732) STASIK ALEKSANDER, SZYMCZAK MATEUSZ PROCOLD
SPÓŁKA CYWILNA, Jarocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) procold liquid protection
(540)

(591) biały, zielony
(531) 01.15.15, 24.01.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 substancje chemiczne takie jak glikol, glikol etylenowy,
glikol propylenowy, woda technologiczna, mrówczan potasu, płu-

(111) 344624
(220) 2014 07 07
(210) 430792
(151) 2021 06 25
(441) 2014 10 27
(732) TELEWIZJA ECHO 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECHO PRYWATNA TELEWIZJA
(540)

(591) żółty, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: geodezyjne, wagowe, sygnalizacyjne, do celów dydaktycznych, urządzenia do gaszenia ognia, 16
materiały introligatorskie, fotografie: kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny
do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki
drukarskie, matryce drukarskie, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 38 telekomunikacja z wyłączeniem zdalnej transmisji danych dotyczących
wody, gazu, energii cieplnej i / lub liczników energii elektrycznej, 41
nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
42 projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 344625
(220) 2017 08 21
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) WIERZĘĆ MARZENA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) biomedika
(540)

(210) 475496

(591) zielony, fioletowy
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 44 kompleksowe usługi medyczne w zakresie lecznictwa
podstawowego dla dzieci i dorosłych oraz lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacja medyczna, usługi związane z wykonywaniem
zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyjnych, usługi gabinetów fizjoterapeutycznych, usługi doradcze z zakresu dietetyki i suplementacji, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, usługi z zakresu fitoterapii, usługi związane z wykonywaniem
zabiegów terapeutycznych, usługi diagnostyki i terapii metodą biorezonansu, usługi diagnozowania oraz leczenia dolegliwości związanych z ludzkimi włosami i skórą głowy, usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze paramedyczne,
usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi medyczne w zakresie
iniekcji dożylnych, usługi medyczne w zakresie prowadzenia punktów pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych
i wykonywanie badań laboratoryjnych i analiz medycznych.
(111) 344626
(220) 2019 07 22
(151) 2020 02 13
(441) 2019 10 21
(732) HOANG XUAN HUY VSF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIET STREET FOOD

(210) 502545
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(540)

bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, bazy do koktajli bez alkoholu, esencje do produkcji napojów
(nie w postaci olejków), koncentraty i syropy do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, syropy do wytwarzania
napojów bezalkoholowych, syropy do napojów, 35 reklama, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie w działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej napojów bezalkoholowych, soków i preparatów do produkcji soków i napojów
bezalkoholowych, prace biurowe.

(591) czarny, czerwony, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 02.01.04
(510), (511) 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi
barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, bar szybkiej obsługi, kafeterie, pensjonaty, usługi osobistych kucharzy.

(111) 344629
(220) 2019 09 23
(210) 504732
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 28
(732) APZ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APZ Nieruchomości
(540)

(111) 344627
(220) 2019 07 22
(210) 502546
(151) 2020 02 13
(441) 2019 10 21
(732) HOANG XUAN HUY VSF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) warszawa est. 2017 SCHABOWY kuchnia polska
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.04.18
(510), (511) 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi
barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, bar szybkiej obsługi, kafeterie, pensjonaty, usługi osobistych kucharzy.
(111) 344628
(220) 2019 09 18
(210) 504574
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) Munkyeong Omija Valley Co. Ltd, Mungyeong (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OMI
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe zawierające Schisandrę (Cytryniec chiński), napoje na bazie owoców, bezalkoholowe napoje
gazowane, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe wzbogacone
witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, napoje z soku jabłkowego, napoje owocowe, napoje aromatyzowane
owocami, napoje na bazie owoców, napoje na bazie warzyw, napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne
niż substytuty mleka, aromatyzowane napoje gazowane, skoncentrowane soki owocowe, soki owocowe, mieszane soki owocowe,
gazowane soki owocowe, wody, wody z witaminami, smakowa
woda mineralna, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,

(591) czarny, szary, jasnoszary
(531) 24.15.01, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
(111) 344630
(220) 2019 09 18
(210) 504582
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) Munkyeong Omija Valley Co. Ltd, Mungyeong (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK Valley
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 05.03.11, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe zawierające Schisandrę (Cytryniec chiński), napoje na bazie owoców bezalkoholowe napoje
gazowane, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe wzbogacone
witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, napoje z soku jabłkowego, napoje owocowe, napoje aromatyzowane
owocami, napoje na bazie owoców, napoje na bazie warzyw, napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne
niż substytuty mleka, aromatyzowane napoje gazowane, skoncentrowane soki owocowe, soki owocowe, mieszane soki owocowe,
gazowane soki owocowe, wody, wody z witaminami, smakowa
woda mineralna, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, bazy do koktajli bez alkoholu, esencje do produkcji napojów
(nie w postaci olejków), koncentraty i syropy do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, syropy do wytwarzania
napojów bezalkoholowych, syropy do napojów, 35 reklama, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie w działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
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rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej napojów bezalkoholowych, soków i preparatów do produkcji soków i napojów
bezalkoholowych, prace biurowe.

(111) 344631
(220) 2018 07 09
(210) 487961
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) TOMCZAK TOMASZ STAY INN SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk (PL);
JÓŹWIAK ANDRZEJ STAY INN SPÓŁKA CYWILNA, Kowale (PL);
FROST MAREK WŁADYSŁAW STAY INN SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORZE PASTA
(540)
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 kanapki, hamburgery w bułkach, cheeseburgery.
(111) 344635
(220) 2020 11 09
(151) 2021 08 04
(441) 2021 04 19
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WEGGER
(510), (511) 30 kanapki.

(210) 520584

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).

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24, 24.17.02, 26.11.07, 15.03.09,
26.11.13, 08.07.03
(510), (511) 30 gotowe potrawy na bazie makaronu, makaron nitki,
makaron rurki, 35 zarządzanie hotelami, 39 rezerwacja miejsc na podróż, 40 konserwowanie napojów i żywności, mrożenie żywności,
wędzenie żywności, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
domy turystyczne, kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje
miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon
i soba, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 344632
(220) 2020 11 09
(151) 2021 08 04
(441) 2021 04 19
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kurczaker
(540)

(210) 520580

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 kanapki z kurczakiem.
(111) 344633
(220) 2020 11 09
(210) 520582
(151) 2021 08 04
(441) 2021 04 19
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JALAPENER
(510), (511) 30 kanapki, hamburgery w bułkach, cheeseburgery.
(111) 344634
(220) 2020 11 09
(151) 2021 08 04
(441) 2021 04 19
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jalapener

(210) 520583

(111) 050624
(111) 050625
(111) 050626
(111) 051255
(111) 058915

(180) 2032 04 08
(180) 2032 04 08
(180) 2032 04 08
(180) 2031 12 06
(180) 2031 07 16

(111) 074824
(111) 075175
(111) 075308
(111) 075314
(111) 075628
(111) 075752
(111) 075753
(111) 075754
(111) 075755
(111) 075764
(111) 076092
(111) 076211
(111) 076849
(111) 077172
(111) 078051
(111) 078453
(111) 079636
(111) 079693
(111) 080056
(111) 080237
(111) 080555
(111) 080732
(111) 155801
(111) 155967
(111) 155968
(111) 155969
(111) 155970
(111) 159335

(180) 2031 09 30
(180) 2031 10 01
(180) 2031 10 21
(180) 2031 10 30
(180) 2032 02 19
(180) 2032 04 17
(180) 2032 04 17
(180) 2032 04 17
(180) 2032 04 17
(180) 2032 06 12
(180) 2032 03 19
(180) 2031 10 31
(180) 2031 11 29
(180) 2031 11 25
(180) 2032 01 28
(180) 2032 05 08
(180) 2032 01 15
(180) 2032 04 24
(180) 2032 01 28
(180) 2032 06 12
(180) 2032 06 24
(180) 2031 10 11
(180) 2031 11 16
(180) 2031 04 06
(180) 2031 04 06
(180) 2031 04 06
(180) 2031 04 06
(180) 2031 08 16

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty chemiczne
do celów medycznych i higienicznych, środki do niszczenia szkodników i chwastów, środki dezynfekcyjne, środki do sterylizacji.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: artykuły biurowe,
etykiety, formularze, kalendarze,
kalka, kalkomanie, kartki okolicznościowe, karton, karty pocztowe, katalogi, klej, koperty, listy,
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(111) 159336 (180) 2031 08 16

(111) 161170

(180) 2031 10 10

(111) 161449 (180) 2031 05 31

(111) 161692
(111) 161949
(111) 162043
(111) 162104
(111) 162112
(111) 162183
(111) 162245

(180) 2031 10 24
(180) 2031 09 25
(180) 2031 10 31
(180) 2031 11 21
(180) 2031 11 21
(180) 2031 12 17
(180) 2031 04 26

(111) 162756
(111) 163077
(111) 163403
(111) 163560
(111) 164178
(111) 164955
(111) 165323
(111) 165324
(111) 168024
(111) 168243
(111) 169988

(180) 2031 12 21
(180) 2031 10 22
(180) 2031 12 07
(180) 2032 03 25
(180) 2032 04 03
(180) 2031 10 04
(180) 2032 02 20
(180) 2032 02 20
(180) 2032 07 15
(180) 2031 11 30
(180) 2031 10 30

materiały piśmienne, naklejki adresowe, notesy, obwoluty, okładki, papeteria, papier, prospekty,
przybory szkolne, publikacje drukowane, szablony, torby do pakowania, taśmy przylepne.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: artykuły biurowe,
etykiety, formularze, kalendarze,
kalka, kalkomanie, kartki okolicznościowe, karton, karty pocztowe, katalogi, klej, koperty, listy,
materiały piśmienne, naklejki adresowe, notesy, obwoluty, okładki, papeteria, papier, prospekty,
przybory szkolne, publikacje drukowane, szablony, torby do pakowania, taśmy przylepne.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: artykuły biurowe,
etykiety, formularze, kalendarze,
kalka, kalkomanie, kartki okolicznościowe, karton, karty, katalogi, klej,
koperty, listy, materiały piśmienne,
naklejki adresowe, notesy, obwoluty, okładki, papeteria, papier,
prospekty, przybory szkolne, publikacje drukowane, szablony, torby
do pakowania, taśmy przylepne.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 25: body, leginsy, stroje
gimnastyczne, bielizna osobista,
spodenki, kąpielówki, kostiumy
kąpielowe, koszule, T-shirty, bluzki, odzież, ubrania, nakrycia głowy, szaliki, opaski na głowę, krawaty, obuwie, obuwie sportowe,
obuwie plażowe, dresy, skarpetki,
rajtuzy, rajstopy, szlafroki, sukienki, spódnice, płaszcze dziewiarstwo; 35: prowadzenie sklepów
i hurtowni z artykułami wymienionymi w klasach: 18, 24 i 25 oraz
z artykułami tekstylnymi, tkaninami i artykułami sportowymi.
Prawo przedłużono w 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: 41: szkolenia strzeleckie, organizowanie zawodów
strzeleckich, organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 171197
(111) 171374
(111) 173325
(111) 179629
(111) 179630
(111) 197981

(180) 2031 11 05
(180) 2032 01 11
(180) 2032 01 28
(180) 2031 11 13
(180) 2031 11 13
(180) 2031 06 19

(111) 250577 (180) 2031 04 19
(111) 250599 (180) 2031 06 06

(111) 251611

(180) 2031 07 04

(111) 252196
(111) 252368
(111) 252595
(111) 252667

(180) 2031 08 29
(180) 2031 10 24
(180) 2031 10 18
(180) 2031 06 27

(111) 252668 (180) 2031 06 27

(111) 252669 (180) 2031 06 27
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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 części dla
towarów: 41: nauczanie dotyczące handlu, franszyzy i marketingu,
doradztwo zawodowe dotyczące
handlu, franszyzy i marketingu.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: suplementy diety
jako środki spożywcze bogate
w witaminy i składniki mineralne
do celów medycznych, preparaty
ziołowe jako mieszanki ekstraktów roślin leczniczych do celów
medycznych, dodatki odżywcze
do celów medycznych, naturalne, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, preparaty
homeopatyczne, preparaty farmaceutyczne zawierające ekstrakty
roślinne, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, preparaty
medyczne do odchudzania, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dietetyczna żywność i napoje dietetyczne przystosowane
do celów medycznych, środki
zmniejszające apetyt do celów
medycznych, artykuły spożywcze
dla niemowląt, plastry do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające i bakteriobójcze, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, środki przeciwbólowe,
witaminy, preparaty witaminowe, środki sanitarne stosowane
w lecznictwie i higienie osobistej,
dezodoranty inne niż osobiste,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, zębów, paznokci,
włosów, preparaty do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: nawozy.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: suplementy diety,
dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: suplementy diety,
dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
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(111) 252670

(180) 2031 06 27

(111) 252671

(180) 2031 06 27

(111) 253129
(111) 253259
(111) 253419
(111) 253436
(111) 253507
(111) 253576
(111) 253600
(111) 253932
(111) 254055
(111) 254059
(111) 254122
(111) 254544
(111) 254851
(111) 254875
(111) 254876
(111) 255503
(111) 255627
(111) 255639
(111) 255641
(111) 255642
(111) 255643
(111) 255721
(111) 256075
(111) 256165
(111) 256206
(111) 256232
(111) 256323

(180) 2031 11 23
(180) 2031 10 14
(180) 2031 10 20
(180) 2031 12 05
(180) 2031 10 19
(180) 2031 11 09
(180) 2031 11 25
(180) 2032 01 26
(180) 2031 09 28
(180) 2031 10 17
(180) 2032 01 09
(180) 2031 05 13
(180) 2031 12 22
(180) 2032 01 18
(180) 2032 01 18
(180) 2031 11 30
(180) 2031 10 20
(180) 2031 11 18
(180) 2031 11 18
(180) 2031 11 18
(180) 2031 11 18
(180) 2032 01 30
(180) 2031 09 30
(180) 2032 03 14
(180) 2032 03 28
(180) 2032 04 10
(180) 2031 05 20

Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 14: breloczki ozdobne
do kluczy, broszki, wisiorki; 16:
biuletyny, czasopisma, almanachy, publikacja drukowane, materiały prasowe, odwzorowania
i reprodukcje graficzne, mapy,
mapy samochodowe, broszury,
kalendarze, plansze, makiety, plakaty, reklamowe tablice, banery
i sprzęt, materiały introligatorskie,
materiały fotograficzne, materiały
biurowe, notatniki, teczki, koperty,
ołówki, długopisy, pióra, flamastry, nalepki, naklejki odblaskowe, sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), pudełka papierowe lub
kartonowe, torebki papierowe, torebki do pakowania z papieru lub
tworzyw sztucznych, chorągiewki
papierowe, lizaki policyjne do kierowania ruchem i ich imitacje; 18:
etui na klucze, torby sportowe,
podróżne, walizki, plecaki, aktówki, teczki także ze skóry i jej imitacji, parasolki, parasole; 25: odzież,
obuwie, nakrycia głowy, kamizelki,
rękawiczki, opaski odblaskowe,
szelki, znaczki do odzieży z wyjątkiem tych wykonanych z metali
szlachetnych, broszki do ubrań; 38:

(111) 256324

(180) 2031 05 20

Nr 32/2021
przesyłanie informacji, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, łączność
za pomocą telefonii komórkowej,
poczta elektroniczna; 41: publikowanie tekstów reklamowych
i innych niż reklamowe, produkcja, prezentowanie, dystrybucja i/
lub wypożyczanie filmów i nagrań
dźwiękowych i wideo oraz interaktywnych materiałów dydaktycznych, publikowanie prezentacji multimedialnych, publikacje
elektroniczne on-line, działalność
poligraficzna i wydawnicza, wydawanie i reprodukcja nagrań
dźwiękowych, wizualnych, nagrań
wideo, elektronicznych nośników
informacji.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 14: breloczki ozdobne
do kluczy, broszki, wisiorki; 16: biuletyny, czasopisma, almanachy, publikacja drukowane, materiały prasowe, odwzorowania t reprodukcje
graficzne, mapy, mapy samochodowe, broszury, kalendarze, plansze, makiety, plakaty, reklamowe
tablice, banery i sprzęt, materiały
introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały biurowe, notatniki, teczki, koperty, ołówki, długopisy, pióra, flamastry, nalepki, naklejki
odblaskowe, sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
przyrządów), pudełka papierowe
lub kartonowe, torebki papierowe,
torebki do pakowania z papieru lub
tworzyw sztucznych, chorągiewki
papierowe, lizaki policyjne do kierowania ruchem i ich imitacje; 18:
etui na klucze, torby sportowe,
podróżne, walizki, plecaki, aktówki, teczki także ze skóry i jej imitacji, parasolki, parasole; 25: odzież,
obuwie, nakrycia głowy, kamizelki,
rękawiczki, opaski odblaskowe,
szelki, znaczki do odzieży z wyjątkiem tych wykonanych z metali
szlachetnych, broszki do ubrań; 38:
przesyłanie informacji, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, łączność
za pomocą telefonii komórkowej,
poczta elektroniczna; 41: publikowanie tekstów reklamowych
i innych niż reklamowe, produkcja, prezentowanie, dystrybucja i/
lub wypożyczanie filmów i nagrań
dźwiękowych i wideo oraz interaktywnych materiałów dydaktycznych, publikowanie prezentacji multimedialnych, publikacje
elektroniczne on-line, działalność
poligraficzna i wydawnicza, wydawanie i reprodukcja nagrań
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(111) 256343
(111) 256345
(111) 256556
(111) 256790
(111) 257277
(111) 258010
(111) 258056
(111) 258133
(111) 259557
(111) 259955
(111) 264061
(111) 264317
(111) 266513
(111) 267430
(111) 267435
(111) 267436
(111) 267437
(111) 267438
(111) 267439
(111) 267504
(111) 283634
(111) 305361
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(180) 2031 09 30
(180) 2031 09 30
(180) 2031 12 05
(180) 2031 11 14
(180) 2032 04 27
(180) 2031 10 07
(180) 2032 03 06
(180) 2031 10 10
(180) 2031 09 30
(180) 2032 08 02
(180) 2032 08 21
(180) 2031 11 10
(180) 2031 12 22
(180) 2031 10 17
(180) 2031 10 20
(180) 2031 10 20
(180) 2031 10 20
(180) 2031 10 20
(180) 2031 10 20
(180) 2031 10 31
(180) 2031 11 17
(180) 2031 12 21

dźwiękowych, wizualnych, nagrań
wideo, elektronicznych nośników
informacji.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 439573
(210) 439579
(210) 439580
(210) 439581
(210) 439586
(210) 439587
(210) 439588
(210) 460407
(210) 460409
(210) 470337
(210) 489023
(210) 500555
(210) 504375
(210) 504376
(210) 516120
(210) 517215

15/2015
15/2015
15/2015
15/2015
15/2015
15/2015
15/2015
21/2016
21/2016
U
ZT41/2018
ZT30/2019
U
U
U
U

(210) 520543
(210) 520548
(210) 521402
(210) 522135
(210) 522223
(210) 523422
(210) 524064
(210) 524822
(210) 524934
(210) 525249
(210) 525589
(210) 525930
(210) 527714
(210) 528658
(210) 525558

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA WYDANE PO
OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
LUB UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE
INTERNETOWEJ URZĘDU PATENTOWEGO RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 418978
(210) 418979

26/2013
26/2013

(210) 440885
(210) 447852

15/2015
2/2016

(210) 505349
(210) 517095
(210) 527155
(210) 496493
(210) 505224
(210) 515316
(210) 522316
(210) 522822
(210) 523895
(210) 525115
(210) 527264
(210) 527458

ZT50/2019
ZT40/2020
ZT30/2021
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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(210) 527542
(210) 527726
(210) 528038
(210) 528050
(210) 528054
(210) 528166
(210) 528360
(210) 528367
(210) 528450
(210) 528457
(210) 528660
(210) 528929

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

DECYZJE STWIERDZAJĄCE
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(210) 364625
(210) 364626
(210) 364627
(210) 422185
(210) 479636
(210) 479637
(210) 479638
(210) 491646
(210) 492332
(210) 492333
(210) 492334
(210) 492335
(210) 492354
(210) 492355
(210) 492356
(210) 492357
(210) 492358
(210) 492359
(210) 492361
(210) 492362
(210) 492364
(210) 492377
(210) 492378
(210) 493791
(210) 498640
(210) 500689
(210) 500801
(210) 500853
(210) 500855
(210) 500943
(210) 501414
(210) 501974
(210) 502651
(210) 502697
(210) 503241
(210) 504252
(210) 504768
(210) 505179
(210) 505427
(210) 505609
(210) 505611
(210) 505729
(210) 505735
(210) 505743
(210) 505936
(210) 505942
(210) 505950

08/2010
08/2010
08/2010
06/2014
43/2018
43/2018
43/2018
01/2019
27/2020
27/2020
27/2020
27/2020
27/2020
27/2020
27/2020
27/2020
27/2020
27/2020
27/2020
27/2020
27/2020
27/2020
27/2020
10/2019
28/2020
12/2020
03/2020
06/2020
06/2020
12/2020
09/2020
07/2020
06/2020
16/2020
03/2020
09/2020
28/2020
03/2020
46/2019
25/2020
12/2020
12/2020
23/2020
20/2020
52/2019
52/2019
53/2019

(210) 506060
(210) 506114
(210) 506123
(210) 506127
(210) 506258
(210) 506305
(210) 506359
(210) 506388
(210) 506469
(210) 506534
(210) 506566
(210) 506578
(210) 506644
(210) 506760
(210) 506766
(210) 506767
(210) 506817
(210) 506826
(210) 506852
(210) 506866
(210) 506874
(210) 506888
(210) 506890
(210) 506910
(210) 506942
(210) 506994
(210) 507069
(210) 508001
(210) 508005
(210) 508024
(210) 508084
(210) 508085
(210) 508090
(210) 508164
(210) 508165
(210) 508180
(210) 508181
(210) 508192
(210) 508210
(210) 508229
(210) 508344
(210) 508389
(210) 508392
(210) 508444
(210) 508450
(210) 508451
(210) 508453

51/2019
06/2020
02/2020
02/2020
04/2020
11/2020
10/2020
06/2020
53/2019
02/2020
52/2019
06/2020
04/2020
05/2020
02/2020
07/2020
04/2020
07/2020
06/2020
06/2020
53/2019
01/2020
01/2020
52/2019
12/2020
11/2020
53/2019
19/2020
19/2020
19/2020
04/2020
07/2020
04/2020
09/2020
09/2020
11/2020
13/2020
09/2020
09/2020
11/2020
14/2020
09/2020
10/2020
08/2020
08/2020
08/2020
08/2020

108
(210) 508454
(210) 508472
(210) 508489
(210) 508625
(210) 508656
(210) 508732
(210) 508760
(210) 508787
(210) 508792
(210) 508794
(210) 508824
(210) 508915
(210) 509115
(210) 509122
(210) 509149
(210) 509210
(210) 509212
(210) 509213
(210) 509248
(210) 509264
(210) 509270
(210) 509347
(210) 509348
(210) 509349
(210) 509350
(210) 509358
(210) 509389
(210) 509391
(210) 509447
(210) 509459
(210) 509614
(210) 509622
(210) 509624
(210) 509634
(210) 509660
(210) 509693
(210) 509728
(210) 509735
(210) 509809
(210) 509817
(210) 509954
(210) 509982
(210) 509987
(210) 510021
(210) 510022
(210) 510035
(210) 510085
(210) 510121
(210) 510165
(210) 510191
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08/2020
08/2020
07/2020
08/2020
16/2020
07/2020
12/2020
14/2020
17/2020
09/2020
07/2020
07/2020
13/2020
16/2020
16/2020
08/2020
09/2020
09/2020
12/2020
09/2020
11/2020
24/2020
24/2020
24/2020
24/2020
19/2020
14/2020
11/2020
17/2020
25/2020
14/2020
10/2020
16/2020
17/2020
12/2020
10/2020
13/2020
14/2020
17/2020
12/2020
22/2020
24/2020
20/2020
16/2020
23/2020
11/2020
16/2020
12/2020
27/2020
17/2020

(210) 510227
(210) 510233
(210) 510234
(210) 510255
(210) 510326
(210) 510329
(210) 510350
(210) 510363
(210) 510461
(210) 510570
(210) 510575
(210) 510616
(210) 510661
(210) 510673
(210) 510789
(210) 510791
(210) 510806
(210) 510972
(210) 511192
(210) 511398
(210) 511665
(210) 511669
(210) 512063
(210) 512117
(210) 512332
(210) 512353
(210) 512439
(210) 512443
(210) 512465
(210) 512466
(210) 512519
(210) 512553
(210) 512554
(210) 512571
(210) 512621
(210) 512623
(210) 512764
(210) 512845
(210) 512865
(210) 512925
(210) 512987
(210) 513031
(210) 513216
(210) 513360
(210) 513488
(210) 513615
(210) 513832
(210) 513834
(210) 513979

12/2020
16/2020
16/2020
18/2020
24/2020
25/2020
12/2020
12/2020
19/2020
13/2020
13/2020
16/2020
13/2020
13/2020
13/2020
13/2020
13/2020
16/2020
20/2020
20/2020
20/2020
21/2020
26/2020
23/2020
22/2020
21/2020
22/2020
24/2020
27/2020
27/2020
27/2020
25/2020
25/2020
24/2020
28/2020
23/2020
28/2020
28/2020
23/2020
23/2020
24/2020
26/2020
23/2020
26/2020
28/2020
26/2020
26/2020
26/2020
27/2020

(111) 214417
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WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 214150

(141) 2021 05 26

Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 03: kosmetyki do pielęgnacji i ochrony
skóry nie przeznaczone dla mężczyzn, mianowicie: kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twarzy
i do ciała, płyny do twarzy i ciała,
żele do twarzy i do ciała, oliwki
i balsamy do skóry, mydła, środki
do mycia i kąpieli, środki do my-

(111) 307354 (141) 2021 05 24
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cia i pielęgnacji włosów, środki
do makijażu i demakijażu nie dla
mężczyzn, środki do pielęgnacji
i malowania ust nie dla mężczyzn,
środki do pielęgnacji i malowania paznokci nie dla mężczyzn,
środki do higieny intymnej, środki
do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym,
środki do samoopalania, środki
do depilacji, pudry do makijażu
nie dla mężczyzn, pudry do kąpieli, pudry higieniczne; środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej
przeznaczone nie dla mężczyzn,
artykuły toaletowe przeznaczone
nie dla mężczyzn; 05: kosmetyki
do celów leczniczych przeznaczone nie dla mężczyzn, mianowicie:
kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy
i do ciała do celów leczniczych,
oliwki i balsamy lecznicze.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 03: kosmetyki do pielęgnacji i ochrony
skóry nie przeznaczone dla mężczyzn, mianowicie: kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twarzy
i do ciała, płyny do twarzy i ciała,
żele do twarzy i do ciała, oliwki
i balsamy do skóry, mydła, środki
do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki
do makijażu i demakijażu nie dla
mężczyzn, środki do pielęgnacji
i malowania ust nie dla mężczyzn,
środki do pielęgnacji i malowania paznokci nie dla mężczyzn,
środki do higieny intymnej, środki
do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym,
środki do samoopalania, środki
do depilacji, pudry do makijażu
nie dla mężczyzn, pudry do kąpieli, pudry higieniczne; środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej
przeznaczone nie dla mężczyzn,
artykuły toaletowe przeznaczone
nie dla mężczyzn; 05: kosmetyki
do celów leczniczych przeznaczone nie dla mężczyzn, mianowicie:
kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy
i do ciała do celów leczniczych,
oliwki i balsamy lecznicze.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 09: oprogramowanie gier komputerowych
do pobrania za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej
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i urządzeń bezprzewodowych,
programy gier komputerowych
do pobrania za pośrednictwem
Internetu [software ładowalny],
programy gier komputerowych
do pobrania za pośrednictwem Internetu [software], gry wideo [gry
komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych
na nośnikach danych; 41: usługi
w zakresie gier elektronicznych,
w tym udostępnianie gier on-line
za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
udostępnianie gier komputerowych on-line, udostępnianie gier
nie do pobrania, udostępnianie
w trybie on-line, informacji związanych z grami komputerowymi
i rozszerzeniami komputerowymi
do gier, udostępnianie informacji on-line na temat strategii gier
komputerowych i wideo oraz powiązanych produktów.
Prawo wygasło w całości.

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) 060966 A. Wykreślono: LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ,
Poznań, Polska; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 066754 A. Wykreślono: HERBAPOL-Lublin Spółka Akcyjna, Lublin, Polska; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych,
Szwajcaria.
(111) 072863 A. Wykreślono: LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ,
Poznań, Polska 120019328; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 072864 A. Wykreślono: LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ,
Poznań, Polska 120019328; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
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(111) 073064 A. Wykreślono: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739;
Wpisano: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
(111) 078051 A. Wykreślono: SEGA Games Co., Ltd., Tokio, Japonia; Wpisano: SEGA CORPORATION, Tokio, Japonia.
(111) 078586 A. Wykreślono: SEGA Games Co., Ltd., Tokio, Japonia; Wpisano: SEGA CORPORATION, Tokio, Japonia.
(111) 080056 A. Wykreślono: SEGA Games Co., Ltd., Tokio, Japonia; Wpisano: SEGA CORPORATION, Tokio, Japonia.
(111) 087691 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 088823 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 091145 A. Wykreślono: LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ,
Poznań, Polska 120019328; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 091612 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 092233 A. Wykreślono: LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ,
Poznań, Polska 120019328; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 115698 A. Wykreślono: SEGA Games Co., Ltd., Tokio, Japonia; Wpisano: SEGA CORPORATION, Tokio, Japonia.
(111) 118347 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 132390 A. Wykreślono: SEGA Games Co., Ltd., Tokio, Japonia; Wpisano: SEGA CORPORATION, Tokio, Japonia.
(111) 148027 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 148275 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 152679 A. Wykreślono: LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ,
Poznań, Polska 120019328; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 155365 A. Wykreślono: CALÇADOS AZALÉIA S/A, PAROBÉ, Brazylia; Wpisano: Vulcabras Azaléia-RS, Calçados e Artigos
Esportivos S/A, Parobé, Brazylia.
(111) 155870 A. Wykreślono: UNILEVER BCS EUROPE B.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: UPFIELD EUROPE B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 156958 A. Wykreślono: BI-ES POLSKA Sp. z o.o., Kamień
Duży, Polska 140778739; Wpisano: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
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(111) 156958 A. Wykreślono: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739;
Wpisano: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
(111) 158091 A. Wykreślono: WARAN SPÓŁKA JAWNA PĘZIOŁ
JANUSZ WRÓBEL JAN, Toruń, Polska; Wpisano: WARAN JANUSZ PĘZIOŁ SPÓŁKA JAWNA, Toruń, Polska 870495114.
(111) 161793 A. Wykreślono: LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ,
Poznań, Polska 120019328; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 162299 A. Wykreślono: LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ,
Poznań, Polska 120019328; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 162724 A. Wykreślono: ITALCOLOR Sp. z o.o., Piotrków
Trybunalski, Polska 590517596; Wpisano: TAISEIKO SZKUDLAREK
SPÓŁKA JAWNA, Piotrków Trybunalski, Polska 101330995.
(111) 165356 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 165365 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 172753 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 174045 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 174047 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 174082 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 176526 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 176673 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 177710 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) 183386 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 183440 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 183460 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 190264 A. Wykreślono: LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ,
Poznań, Polska 120019328; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 194850 A. Wykreślono: Wytwórnia Pasz LIRA Sp.
z o.o., Bielewo, Polska; Wpisano: WYTWÓRNIA PASZ „LIRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywiń, Polska
411502309.
(111) 200257 A. Wykreślono: SICHUAN JIUZHOU ELECTRIC
GROUP CO., LTD, SICHUAN, Chiny; Wpisano: SICHUAN JIUZHOU INVESTMENT HOLDING GROUP Co., Ltd., Mianyang, Chiny.
(111) 202615 A. Wykreślono: ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG,
ESSEN, Niemcy; Wpisano: ALDI Einkauf SE & Co.oHG, Essen, Niemcy.
(111) 217085 A. Wykreślono: LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ,
Poznań, Polska 120019328; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 228887 A. Wykreślono: TEVA OPERATIONS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 012230311; Wpisano: THERAMEX HQ UK LIMITED, Londyn,
Wielka Brytania.
(111) 228888 A. Wykreślono: TEVA OPERATIONS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 012230311; Wpisano: THERAMEX HQ UK LIMITED, Londyn,
Wielka Brytania.
(111) 230238 A. Wykreślono: LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ,
Poznań, Polska 120019328; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 231041 A. Wykreślono: LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ,
Poznań, Polska 120019328; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 231105 A. Wykreślono: LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ,
Poznań, Polska 120019328; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 231682 A. Wykreślono: TEVA OPERATIONS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 012230311; Wpisano: THERAMEX HQ UK LIMITED, Londyn,
Wielka Brytania.
(111) 233764 A. Wykreślono: SOCIEDAD VINICOLA DE AGUIRRE S.A., SANTIAGO, Chile; Wpisano: Bodegas y Vinedos de Aguirre
S.A., Santiago, Chile.
(111) 235009 A. Wykreślono: PAULA INGREDIENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 300979813; Wpisano: CRISPY NATURAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 302460943.
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(111) 236638 A. Wykreślono: TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., UTRECHT, Holandia; Wpisano: TEVA PHARMACEUTICALS
EUROPE B.V., Amsterdam, Holandia.
(111) 236638 A. Wykreślono: TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Amsterdam, Holandia; Wpisano: THERAMEX HQ UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania.
(111) 243666 A. Wykreślono: LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ,
Poznań, Polska 120019328; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 243768 A. Wykreślono: TELE PIZZA, S.A.U., San Sebastián de los Reyes, Hiszpania; Wpisano: TDS TELEPIZZA SOCIEDAD LIMITADA, San Sebastián De Los Reyes (Madrid), Hiszpania.
(111) 244858 A. Wykreślono: MAX SYSTEM IMPORT-EXPORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki, Polska
015157744; Wpisano: ŁAZY 157 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAX SYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 015157744.
(111) 244858 A. Wykreślono: ŁAZY 157 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAX SYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 015157744; Wpisano: EDENBERG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 015157744.
(111) 245038 A. Wykreślono: ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Umienino-Łubki, Polska 140846346; Wpisano: ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR 2
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Uniszki-Cegielnia, Polska 140846346 .
(111) 246611 A. Wykreślono: CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK OLEOFARM SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice, Polska 932802258; Wpisano: OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932802258.
(111) 246845 A. Wykreślono: BAŁUK-CHROBAK KAROLINA
SPORT-TRANSFER, Jawornik, Polska 351283517; Wpisano: Karolina
Bałuk, Myślenice, Polska.
(111) 247576 A. Wykreślono: CHODYRA BARTŁOMIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DREAMTIME, Warszawa,
Polska 672759776; Wpisano: WBK AUTOMOTIVE B. CHODYRA M.CICHOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 360351284.
(111) 250554 A. Wykreślono: CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK OLEOFARM SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice, Polska; Wpisano: „OLEOFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska.
(111) 251952 A. Wykreślono: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska; Wpisano:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
(111) 253158 A. Wykreślono: MIRACULUM DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wołomin, Polska 145986017; Wpisano: MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 472905994.
(111) 253212 A. Wykreślono: HEDOGA AG, GAIS, Szwajcaria;
Wpisano: GALENICA AG, Bern, Szwajcaria.
(111) 253964 A. Wykreślono: LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ,
Poznań, Polska 120019328; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 254484 A. Wykreślono: OGRODOWSKI MAREK UBEZPIECZENIA OD A DO Z, Kielce, Polska 910857271; Wpisano: UBEZPIECZENIA OD A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska 368650313.
(111) 255162 A. Wykreślono: EILFIX POLSKA SPÓŁKA JAWNA
ANNA ŁAGOWSKA, Wrocław, Polska 930319813; Wpisano: EILFIX

111

POLSKA SPÓŁKA JAWNA ŁAGOWSKA TAULITZ, Wrocław, Polska
930319813.
(111) 255163 A. Wykreślono: EILFIX POLSKA SPÓŁKA JAWNA
ANNA ŁAGOWSKA, Wrocław, Polska 930319813; Wpisano: EILFIX
POLSKA SPÓŁKA JAWNA ŁAGOWSKA TAULITZ, Wrocław, Polska
930319813.
(111) 255163 A. Wykreślono: PETMAR-ŁAGOWSKA SPÓŁKA
JAWNA, Wrocław, Polska; Wpisano: EILFIX POLSKA SPÓŁKA JAWNA
ANNA ŁAGOWSKA, Wrocław, Polska 930319813.
(111) 256010 A. Wykreślono: BAŁUK-CHROBAK KAROLINA
SPORT-TRANSFER, Jawornik, Polska 351283517; Wpisano: Karolina
Bałuk, Myślenice, Polska.
(111) 256323 A. Wykreślono: SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ, Warszawa, Polska 000124647; Wpisano: SKARB
PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA INFRASTRUKTURY,
Warszawa, Polska 363190367.
(111) 256324 A. Wykreślono: SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ, Warszawa, Polska 000124647; Wpisano: SKARB
PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA INFRASTRUKTURY,
Warszawa, Polska 363190367.
(111) 257684 A. Wykreślono: PEGZA SŁAWOMIR BMS BOGDMAR, Wieruszów, Polska 731626185; Wpisano: BMS GROUP PEGZA
SŁAWOMIR, Wierszów, Polska 731626185.
(111) 257685 A. Wykreślono: PEGZA SŁAWOMIR BMS BOGDMAR, Wieruszów, Polska 731626185; Wpisano: BMS GROUP PEGZA
SŁAWOMIR, Wieruszów, Polska 731626185.
(111) 257686 A. Wykreślono: PEGZA SŁAWOMIR BMS BOGDMAR, Wieruszów, Polska 731626185; Wpisano: BMS GROUP PEGZA
SŁAWOMIR, Wieruszów, Polska 731626185.
(111) 257687 A. Wykreślono: PEGZA SŁAWOMIR BMS BOGDMAR, Wieruszów, Polska 731626185; Wpisano: BMS GROUP PEGZA
SŁAWOMIR, Wieruszów, Polska 731626185.
(111) 257917 A. Wykreślono: PEGZA SŁAWOMIR BMS BOGDMAR, Wieruszów, Polska 731626185; Wpisano: BMS GROUP PEGZA
SŁAWOMIR, Wieruszów, Polska 731626185.
(111) 258417 A. Wykreślono: MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ, Kraków, Polska 472905994; Wpisano:
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 472905994.
(111) 258679 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 261371 A. Wykreślono: TELE PIZZA, S.A.U., San Sebastián
de los Reyes, Hiszpania; Wpisano: TDS TELEPIZZA SOCIEDAD LIMITADA, San Sebastián De Los Reyes (Madrid), Hiszpania.
(111) 264932 D. Wykreślono: „W dniu 2 lutego 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 843/17/317) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2488506 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-264932 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec Office Bistro Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
(111) 264932 D. Wpisano: „W dniu 30 czerwca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8941/21/167) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2488506 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
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udzielonym na znak towarowy R.264932 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach oraz BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z siedzibą w Warszawie wobec OFFICE BISTRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.”
(111) 266684 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 268143 D. Wykreślono: „W dniu 14 października 2019
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15086/19/364) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2625898 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-268143 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
(111) 268143 D. Wpisano: „W dniu 26 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 18485/20/554) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2625898 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.268143 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach wobec PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie.”
(111) 268681 A. Wykreślono: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska; Wpisano:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
(111) 268682 A. Wykreślono: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska; Wpisano:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
(111) 268883 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 270929 A. Wykreślono: Edyta Pawluśkiewicz LARA, Poznań, Polska 120019328; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 271077 A. Wykreślono: OKNA I DRZWI PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
387330938; Wpisano: LANKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobra, Polska 387330938.
(111) 272752 A. Wykreślono: BUDMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 191596728; Wpisano: REGNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, Polska 385683354.
(111) 272753 A. Wykreślono: BUDMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 191596728; Wpisano: REGNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, Polska 385683354.
(111) 274086 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 274087 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 274088 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 274339 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 274701 A. Wykreślono: BEYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śmiałowice, Polska 891054922; Wpisano: BEYSTER B.BEJSTER SPÓŁKA
JAWNA, Śmiałowice, Polska 891054922.
(111) 277772 A. Wykreślono: PAWLUŚKIEWICZ EDYTA LARA,
Poznań, Polska; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 281080 A. Wykreślono: TELEKADRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123160524; Wpisano: TELEKADRA TETŁAK & RADŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123160524.
(111) 282857 A. Wykreślono: TELEKADRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123160524; Wpisano: TELEKADRA TETŁAK & RADŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123160524.
(111) 286616 A. Wykreślono: AGNIESZKA WAWRZYNKOWSKA, Wrocław, Polska; Wpisano: MUS SŁAWOMIR PAZIO, Warszawa,
Polska 010551560.
(111) 287125 A. Wykreślono: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ, LARA
EDYTA PAWLUŚKIEWICZ, Poznań, Polska; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska 388288658.
(111) 288566 A. Wykreślono: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA,
Poznań, Polska; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 288567 A. Wykreślono: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ, LARA,
Poznań, Polska; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 302707 D. Wpisano: „W dniu 12 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4068/21/423) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2689018 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.302707 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Ceská Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.
(111) 315455 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 316748 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 317406 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-

Nr 32/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 317704 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 318253 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 318254 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 318257 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 318468 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 318469 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 320413 A. Wykreślono: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ, LARA,
Poznań, Polska; Wpisano: EDYTA PAWLUŚKIEWICZ LARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
388288658.
(111) 320780 D. Wpisano: „W dniu 03 września 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 3623/21/669) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2691580 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.320780 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Warszawie wobec MICHAŁA MAŁUSZYŃSKIEGO zamieszkałego
w Łasku”.
(111) 321495 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 322477 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 327180 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 331223 D. Wpisano: „W dniu 11 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Ka-
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towicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4051/21/295) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688867 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.331223 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.
(111) 331890 A. Wykreślono: MARTA ZARZYCKA, Łódź, Polska; Wpisano: AUTOMOTIVE BEARINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADYTOWA, Łódź, Polska
365664906.
(111) 331891 A. Wykreślono: MARTA ZARZYCKA, Łódź, Polska; Wpisano: AUTOMOTIVE BEARINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADYTOWA, Łódź, Polska
365664906.
(111) 332413 A. Wykreślono: Beijing Genki Forest Beverage
Co., Ltd., Pekin, Chiny; Wpisano: GENKI FOREST(BEIJING) FOOD
TECHNOLOGY GROUP Co.,LTD, Beijing, Chiny.
(111) 333245 A. Wykreślono: NELA KUJAWSKA, Chobienia, Polska; HALINA KOWALOWA, Chobienia, Polska; KATARZYNA JAROSZ,
Rudna, Polska; Wpisano: NELA KUJAWSKA, Chobienia, Polska.
(111) 338405 A. Wykreślono: AUDIOFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 362324245; Wpisano: AUDIOFON MATYJA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 362324245.

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) 1061347
(540) BIANCALANCIA
(511) 18, 24, 25
(732) Tortato Alessandro,
Via Silone, 14/4, I-31021 Mogliano Veneto (Treviso) (IT)
(151) 2021 01 08
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1230233
(540) PARKWAY
(511) 36, 39, 42, 45
(732) APCOA PARKING HOLDINGS GMBH,
FLUGHAFENSTRASSE 34, 70629 STUTTGART (DE)
(151) 2014 09 18
(441) 2015 02 16
(581) 2015 01 01
(111) 1369548
(540) Niacet Calprona
(511) 1
(732) Niacet B.V., Papesteeg 91, NL-4006 WC TIEL (NL)
(151) 2021 01 11
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1412901
(540) Driver center
(531) CFE: 26.01.18, 27.05.01
(511) 9, 35, 37, 39, 42
(732) PIRELLI TYRE S.P.A.,
Via Piero e Alberto Pirelli 25, I-20126 MILANO (IT)
(151) 2018 01 24
(441) 2018 08 06
(581) 2018 07 19
(111) 1497540
(540) 3W CLINIC
(531) CFE: 26.04.01, 27.05.01, 27.07.11
(511) 3
(732) Xai Cosmetics Korea Co., Ltd.,
151, Gukhoe-daero, Gangseo-gu, Seoul 07787 (KR)
(151) 2020 12 04
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
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(111) 1501788
(540) NICE CODE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) Individual entrepreneur Zabrodina Inna Markovna,
kv. 52, d. 9, ul. Il’icha, RU-630090 Novosibirsk (RU)
(151) 2020 12 25
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04
(111) 1514808
(540) AMISELL
(511) 35
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „Zhak
Aleksander”, vul. B. Khmelnytskogo, 66/2, of. 51, Kyiv 01030 (UA)
(151) 2019 10 22
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1515233
(540) NUTRILIFE
(511) 5, 29, 30
(732) Pharmalys Invest Holding AG,
Gartenstrasse 4, CH-6300 Zug (CH)
(151) 2020 12 18
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04
(111) 1515886
(540) TAG The Archangel Gabriel
(531) CFE: 03.07.17, 25.07.01, 26.03.04, 27.01.01
(511) 30
(732) TAG International Co., Ltd.,
No. 197, Sec. 2, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan, Taiwan (CN)
(151) 2020 12 30
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1532624
(531) CFE: 05.05.21, 05.07.06, 08.01.06,
11.01.03, 11.03.01, 29.01.15
(511) 30
(732) FERRERO S.P.A.,
Piazzale Pietro Ferrero 1, I-12051 ALBA, CUNEO (IT)
(151) 2020 01 28
(441) 2020 06 15
(581) 2020 05 28
(111) 1557934
(540) GLORIOUS
(511) 9
(732) Glorious LLC,
13809 Research Blvd., Suite 500 PMB 93206, Austin TX 78750 (US)
(151) 2020 09 18
(441) 2020 11 16
(581) 2020 10 29
(111) 1561302
(540) KIRAÇ ELEKTRIK
(531) CFE: 26.15.01, 27.05.10, 29.01.12
(511) 35
(732) KIRAÇ ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, Organize San. Böl. 15.Cad. Şehitler Bulvarı No.21,
Eskişehir (TR)
(151) 2021 01 11
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1571263
(540) Elemental Casual Shanghai
(531) CFE: 27.05.22
(511) 25
(732) Wenzhou Lixinlong Import and Export Company,
(Floor 2, Building 2) No. 2, Jinda Road, Xinqiao, Ouhai, Wenzhou,
325000 Zhejiang (CN)
(151) 2020 11 03
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571314
(531) CFE: 03.07.17, 26.11.03
(511) 25
(732) RION SPORTS PRODUCTS CO., LTD.,
No. 168 Chongrong Street, Detai Road, Quanzhou Economic and
Technological Development Zone, Quanzhou City, 362000 Fujian
Province (CN)
(151) 2020 10 26
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571348
(540) RIKE
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.01, 28.03.00
(511) 1
(732) Shandong Rike Chemical Co., Ltd.,
Building 1, NO. 3999, Yingxuan Street, Changle County, Weifang
City, 250000 Shandong Province (CN)
(151) 2020 12 22
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571373
(540) RAPIRA
(531) CFE: 27.05.17, 28.05.00
(511) 8
(732) Publichnoye aktsionernoye obshchestvo «Moskovskoye
proizvodstvennoye obyedineniye po vypusku vysokotochnykh
mashinostroitelnykh izdeliy»,
Dorogobuzhskaya ul., 14, RU-121354 Moskva (RU)
(151) 2020 12 14
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571445
(540) AITEGASKET
(531) CFE: 27.05.03
(511) 17
(732) TAIZHOU AITE GASKET TECH CO., LTD.,
(Chengzhong Village, Sha ’ao)No.27 Fanyuan Road, Yucheng
Street, Yuhuan City, 317600 Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 10 13
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
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(111) 1571455
(531) CFE: 28.03.00
(511) 6
(732) Anxin Jiahe (Shandong) Construction Co., Ltd.,
No. 6 Huixin Road, Jibei Street, Jiyang District, Jinan City,
250101 Shandong Province (CN)
(151) 2020 10 30
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571531
(540) GFUZ
(511) 9
(732) Gao Juntao, Room 312, No. 61, Xiazhai Zhi Street, Heping
Town, Chaoyang District, Shantou City, Guangdong Province (CN)
(151) 2020 11 06
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571532
(531) CFE: 28.03.00
(511) 35
(732) Suzhou lemivan Electric Technology Co., Ltd,
Room 704, building 5, No. 556, Changjiang Road, high tech Zone,
Suzhou City, 215000 Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 11 30
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571548
(531) CFE: 28.03.00
(511) 35
(732) Suzhou Batao Information Technology Co.,
Ltd, Room 704, building 5, No. 556, Changjiang Road, high tech
Zone, Suzhou City, 215000 Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 11 30
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571603
(540) AICHANG
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) Shandong Zhengzhou Machinery Co., Ltd,
777 Fuxing North Road, Pingyuan Economic Development Zone,
Dezhou City, 253000 Shandong Province (CN)
(151) 2020 12 21
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571951
(540) VNT
(531) CFE: 27.05.01
(511) 25
(732) SÜLEYMAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Mimar Kemalettin Mh. Şair Fitnat Sk. NO: 14/1,
LALELI EMINONU FATIH, ISTANBUL (TR)
(151) 2020 10 03
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1571965
(540) WINDY
(531) CFE: 01.05.02, 27.01.16
(511) 28
(732) Marcel M.W.L.
Vermeer, Burg. Den Haan-Groenpark 143, NL-2272 AZ VOORBURG (NL)
(151) 2020 06 24
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1571975
(540) LIRO
(511) 6, 20
(732) Peka-Metall AG, Luzernerstrasse 20, CH-6295 Mosen (CH)
(151) 2020 10 17
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1571985
(540) ROSSVIK
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.01

(511) 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 24, 26

(732) Kurmanov Kamun Kisarovich,
ulitsa Kosmonavtov, dom 2, kvartira 135, RU-414057 Astrakhan (RU)
(151) 2020 12 11
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1572014
(540) GOLDEN BLISS
(732) Biogena GmbH & Co KG,
Strubergasse 24, A-5020 Salzburg (AT)
(151) 2020 09 14
(441) 2021 02 15

(511) 32
(581) 2021 01 28

(111) 1572034
(540) SANVIDIA
(511) 5
(732) Zentiva, k.s.,
U Kabelovny 130/22, CZ-102 37 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2020 09 22
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1572036
(540) SANSIK
(511) 5
(732) Zentiva, k.s.,
U Kabelovny 130/22, CZ-102 37 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2020 10 13
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1572049
(540) Ed Knows
(511) 33
(732) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, Etulia, Vulcăneşti, MD-5352 UTA Găgăuzia (MD)
(151) 2020 11 03
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
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(111) 1572129
(540) xin heng yuan
(531) CFE: 27.05.22, 28.03.00
(511) 21
(732) FUJIAN DEHUA HENGYUAN CERAMICS CO., LTD,
CHENGHOU INDUSTRIAL AREA, XUNZHONG DEHUA, QUANZHOU,
362500 FUJIAN (CN)
(151) 2020 11 20
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1572131
(540) Juniper CLEAN
(511) 3, 5
(732) KYNC Design LLC,
701 Penhorn Ave, Unit 1, Secaucus NJ 07094 (US)
(151) 2020 10 20
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1572140
(540) NOVAMETA
(531) CFE: 26.11.12, 27.05.11, 29.01.01
(511) 10, 11, 20
(732) UAB „NOVAMETA”, Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas (LT)
(151) 2020 11 03
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1572169
(540) INNOVABIO
(511) 1, 5, 31, 42, 44
(732) COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER,
27 avenue Franklin Roosevelt, F-35400 SAINT-MALO (FR)
(151) 2020 09 18
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1572197
(540) QINGFLEX
(531) CFE: 03.02.01, 27.05.01, 29.01.04
(511) 17
(732) QINGDAO QINGFLEX HOSE FACTORY,
No. 16 Daying Road, Dachang Town, Huangdao Area, Qingdao,
266000 Shandong (CN)
(151) 2020 11 02
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
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(111) 1572593
(531) CFE: 28.03.00
(511) 12
(732) Jinan Zengxin Automobile Service Co., Ltd.,
Room 2-105, Floor Shop, Wanke Lushan 15, Shunhua Street, Hightech Zone, Jinan city, Shandong Province (CN)
(151) 2020 11 19
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1572618
(540) AZURGRUP
(531) CFE: 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 36, 37
(732) BATIBEYLER YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Mehmet Nesih Özmen Mh.Kavaklı Sk. Türe İş Merkezi No: 2/2
Güngören, Istanbul (TR)
(151) 2020 07 11
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1572667
(540) a.b.a automotive
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
(511) 7, 12
(732) Ahmet BULUT, Karamehmet Mah. Avrupa Serbest Bolgesi,
Avrasya Bulvarı, No.11, Ergene, Tekirdag (TR)
(151) 2019 10 16
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1572677
(540) NOVAHF
(511) 10
(732) GAMBRO LUNDIA AB,
Magistratsvägen 16, PO Box 10101, SE-220 10 LUND (SE)
(151) 2020 12 08
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1572745
(540) HÉLÈNE OUI
(511) 25, 35
(732) PANTYTEX S.P.A.,
Via Damiano Chiesa 92, I-20026 NOVATE MILANESE, MILANO (IT)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28

(111) 1572198
(540) DIDAR
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED,
No.2 10th Avenue, Economic and Technological Development
Zone, Hangzhou, Zhejiang (CN)
(151) 2020 11 02
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28

(111) 1572778
(540) ICON
(511) 35, 36
(732) COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE
EXTERIEUR,
1 Place Costes et Bellonte, F-92270 BOIS COLOMBES (FR)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28

(111) 1572237
(540) YJSZHA
(531) CFE: 07.01.05, 27.05.17
(511) 45
(732) Suzhou Yongjia Trademark & Patent Service Co., Ltd.,
No.9, Xuesen Road, Suzhou New District, Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 12 16
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28

(511) 9, 39

(111) 1572395
(540) WhisperClean
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 21, 35
(732) Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd,
32 G, Building 3, (Phase III of ) Dachong Business Center in the
west of Tonggu Road and North of Shennan Avenue, Yuehai
Subdistrict, Nanshan District, 518054 Shenzhen (CN)
(151) 2020 11 25
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28

(111) 1572820
(540) Livechef
(531) CFE: 27.05.01
(732) POGOSYAN SEMEN AMAYAKOVITCH,
Tavridyana oul., 46, Erevan (AM)
(151) 2020 09 22
(441) 2021 02 15

(581) 2021 01 28

(111) 1572889
(540) SCALA
(531) CFE: 27.05.01
(511) 6, 19
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «ALUMET»,
d. Shelepino, vl. 121, str. 1, pom. 17 g. Dmitrov, RU-141825
Moskovskaya obl. (RU)
(151) 2020 11 16
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1573045
(540) HELLOGO
(511) 9
(732) Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa (CH)
(151) 2020 12 01
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04

(111) 1572447
(540) THREEKEY
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) Shenzhen Crawford Technology Co., Ltd,
2nd, Building C1, Hongdehui Industrial Park, No.128 Baoguan
Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, 518000
Guangdong (CN)
(151) 2020 10 30
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28

(111) 1573102
(540) longertek
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 11, 37
(732) Shandong Longertek Technology Co., Ltd.,
No. 006 Jiulong Shan Road, Laiwu High-tech Zone, Jinan City,
Shandong Province (CN)
(151) 2020 09 22
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04

(111) 1572556
(540) DANS LES AIRS
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont Neuf, F-75001 Paris (FR)
(151) 2020 12 02
(441) 2021 02 15

(111) 1573271
(540) NOVALF
(511) 10
(732) GAMBRO LUNDIA AB,
Magistratsvägen 16, PO Box 10101, SE-220 10 LUND (SE)
(151) 2020 12 08
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04

(511) 3
(581) 2021 01 28

(111) 1572566
(540) NEO ARCTIC BLUE MIX
(511) 34
(732) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG (GB)
(151) 2020 12 01
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28

(111) 1573339
(540) CLOSOLUTE
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt.,
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU)
(151) 2020 09 28
(441) 2021 02 22

(111) 1572581
(540) ingyu
(531) CFE: 01.15.03, 27.05.01
(511) 7, 9
(732) Xingyu Electron (Ningbo) Co., Ltd.,
West end of Hengfeng road, Fangqiao Industry Zone, Jiangkou
Subdistrict, Fenghua District, Ningbo, Zhejiang (CN)
(151) 2020 06 15
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28

(111) 1573349
(540) BALANCER
(531) CFE: 27.05.01
(511) 5, 29, 30, 32
(732) Individual entrepreneur Zabrodina Inna Markovna,
ul. Ilycha, d. 9, kv. 52, Novosibirsk,
RU-630090 Novosibirskaya obl. (RU)
(151) 2020 12 23
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04

(511) 3, 5
(581) 2021 02 04

116
(111) 1573390
(540) INFILEA
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt.,
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU)
(151) 2020 09 28
(441) 2021 02 22

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(511) 3, 5
(581) 2021 02 04

(111) 1573391
(540) Z Zerynth
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 42
(732) ZERYNTH S.R.L.,
Galleria Giovanni Battista Gerace 14, I-56124 PISA (IT)
(151) 2020 12 03
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04
(111) 1573411
(540) INFILIMA
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt.,
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU)
(151) 2020 09 28
(441) 2021 02 22
(111) 1573482
(540) Suvorov
(531) CFE: 01.15.23, 26.01.05, 27.05.01
(732) Suvorov Ihor Viktorovych,
vul. Yuriia Kondratiuka, 28 B, m. Kremenchuk,
Poltavska oblast 39600 (UA)
(151) 2020 07 30
(441) 2021 02 22

(511) 3, 5
(581) 2021 02 04
(511) 29, 30

(581) 2021 02 04

(111) 1573599
(540) MAXIM PHARM
(531) CFE: 04.05.03, 26.01.14,
26.07.20, 27.05.01, 29.01.13
(511) 3, 5, 29, 30, 35, 44
(732) MAXIM PHARM s. r. o.,
Čučoriedková 15C, SK-821 07 Bratislava (SK)
(151) 2020 09 23
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04
(111) 1573620
(540) FOET
(511) 3
(732) Individual entrepreneur Zabrodina Inna Markovna,
ul. Il’icha, d. 9, kv. 52, Novosibirsk,
RU-630090 Novosibirskaya obl. (RU)
(151) 2020 12 25
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04
(111) 1573640
(540) FOCUS
(511) 32
(732) VALVIS HOLDING S.A.,
Str. Ion Slatineanu nr. 20, sector 1, 010602 BUCURESTI (RO)
(151) 2020 11 27
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04
(111) 1573775
(540) Flex Stall
(511) 17, 19
(732) COW-WELFARE A/S, Langkær 15, DK-6100 Haderslev (DK)
(151) 2020 12 09
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04
(111) 1573876
(540) CPA Halo
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 37
(732) C.P.A. CZECH s.r.o.,
U Panasonicu 376, Pardubice, CZ-530 06 Staré Čívice (CZ)
(151) 2020 08 13
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04
(111) 1573882
(540) Honey mix HONEYLLA
(531) CFE: 05.05.19, 24.15.21, 27.05.01
(511) 30
(732) Melicante s.r.o.,
Oldřichovská 696, CZ-463 34 Hrádek nad Nisou (CZ)
(151) 2020 09 11
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04
(111) 1573885
(540) ASPI-ANGIN
(511) 5
(732) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Str. 10,
40789 Monheim am Rhein (DE)
(151) 2020 11 25
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04
(111) 1573910
(540) LIDO-ANGIN
(511) 5
(732) Bayer Intellectual Property GmbH,
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein (DE)
(151) 2020 11 25
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04
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(111) 1573926
(540) WEIRD
(531) CFE: 16.03.13, 26.11.13, 27.05.02, 26.01.04
(511) 30, 32
(732) WEIRD BEVERAGES LLC,
7708 DIAMOND TRAILLAGO VISTA TX 78645 (US)
(151) 2020 12 18
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04
(111) 1573963
(540) BIOVEGAN
(531) CFE: 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 1, 2, 29, 30, 35
(732) Biovegan GmbH, Biovegan Allee 1, 56579 Bonefeld (DE)
(151) 2020 08 21
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04
(111) 1573995
(540) M PMJ UNLIMITED PROTECTION
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.09
(511) 9, 25
(732) Taizhou Jiujing Trading Co., Ltd.,
Room 2101, Qingshang Building, No. 806, Wanchang Middle Road,
Chengdong Street, Wenling, Taizhou, 317500 Zhejiang (CN)
(151) 2020 08 31
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04
(111) 1574012
(540) wilco Being sure
(531) CFE: 26.04.01, 27.05.10, 29.01.14
(511) 7, 9, 42
(732) Wilco AG, Rigackerstrasse 11, CH-5610 Wohlen (CH)
(151) 2020 09 18
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04
(111) 1574014
(540) PREMİORRİ
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) LIMITED LIABILITY COMPANY „PREMIORI”,
street Levanevskogo, 91, t. Bila Tserkva 09100, Kyiv region (UA)
(151) 2020 11 06
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04
(111) 1574069
(540) YELLOW GOES GREEN(511) 9, 35, 36, 38, 42
(732) Raiffeisen Bank International AG,
Am Stadtpark 9, A-1030 Wien (AT)
(151) 2020 09 23
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04
(111) 1574083
(540) UTerra native
(531) CFE: 05.03.11, 27.05.04
(511) 3
(732) DAUDETTE ENTERPRISES LIMITED,
Agiou Epifaniou 14, Archangelos, CY-2055 Nicosia (CY)
(151) 2020 09 16
(441) 2021 02 22
(581) 2021 02 04

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) 947060
(540) ATLAS FOR MEN
(511) 3, 14, 18, 25
(732) ATLASFORMEN, 87-89 RUE DE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2014 04 18
(441) 2014 09 15
(581) 2014 07 31

