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AD andora
AE arabTa gaerTianebuli saamiroebi
AF avRaneTi
AG antigua da barbuda
AI angilia
AL albaneTi
AM somxeTi
AN antilis kunZulebi (niderlandebi)
AO angola
AP inteleqtualuri sakuTrebis afrikis

regionaluri organizacia (ARIPO)
AR argentina
AT avstria
AU avstralia
AW aruba
AZ azerbaijani
BA bosnia da hercegovina
BB barbadosi
BD bangladeSi
BE belgia
BF burkina-faso
BG bulgareTi
BH bahreini
BI burundi
BJ benini
BM bermudis kunZulebi
BN brunei-darusalami
BO bolivia
BR brazilia
BS bahamis kunZulebi
BT bhutani
BV buvetis kunZulebi
BW botsvana
BX beneluqsis inteleqtualuri

sakuTrebis uwyeba  (BOIP)
BY belorusia
BZ belizi
CA kanada
CD kongos demokratiuli resp.
CF centraluri afrikis resp.
CG kongo
CH Sveicaria
CI kot-d' ivuari
CK kukis kunZulebi
CL Cile
CM kameruni
CN CineTi
CO kolumbia
CR kosta-rika
CU kuba
CV mwvane koncxis kunZulebi
CY kviprosi
CZ CexeTis respublika
DE germania
DJ jibuti
DK dania
DM dominika
DO dominikelTa respublika
DZ alJiri
EA evraziis sapatento organizacia (EAPO)
EC ekvadori
EE estoneTi
EG egvipte
EH dasavleTi sahara
EM Sinagani bazris  harmoniza-

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da dizaini (OHIM)

EP evropis sapatento uwyeba (EEEPO)
ER eritrea
ES espaneTi
ET eTiopia
FI fineTi
FJ fiji
FK folklendis kunZulebi
FO fareris kunZulebi
FR safrangeTi
GA gaboni
GB didi britaneTi
GC sparseTis yuris arabuli saxelmwifo-

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

GD grenada
GE saqarTvelo
GG genzi
GH gana
GI gibraltari
GL grenlandia
GM gambia
GN gvinea
GQ ekvatoruli gvinea
GR saberZneTi
GS samxreTi jorjia da samxreTi 

sendviCis kunZulebi
GT gvatemala
GW gvinea-bisau
GY gaiana
HK hon kongi
HN hondurasi
HR xorvatia
HT haiti
HU ungreTi
IB inteleqtualuri sakuTrebis

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

ID indonezia
IE irlandia
IL israeli
IM menis kunZuli
IN indoeTi
IQ erayi
IR iranis islamuri respublika
IS islandia
IT italia
JE jezi
JM iamaika
JO iordania
JP iaponia
KE kenia
KG yirgizeTi
KH kamboja
KI kiribati

KM komoris kunZulebi
KN sent kitsi da nevisi
KP koreis saxalxo demokratiuli

respublika
KR koreis respublika
KW kuveiti
KY kaimenis kunZulebi
KZ yazaxeTi
LA laosi
LB libani
PT portugalia
PW palau
LC sent-lusia
LI lixtenStaini
LK Sri-lanka
LR liberia
LS lesoto
LT litva
LU luqsemburgi
LV latvia
LY libia
MA maroko
MC monako
MD respublika moldova
ME Cernogoria (montenegro)
MG madagaskari
MK makedonia yofili iugoslaviis 

respublika
ML mali
MM mianma
MN monRoleTi
MO makao
MP Crd. marianas kunZulebi
MR mavritania
MS monserati
MT malta
MU mavrikia
MV maldivis kunZulebi
MW malavi
MX meqsika

MY malaizia
MZ mozambiki
NA namibia
NE nigeri
NG nigeria
NI nikaragua
NL niderlandebi
NO norvegia
NP nepali
NR nauru
NZ axali zelandia
OA afrikis inteleqtualuri 

sakuTrebis organizacia (OAPI)
OM omani
PA       panama
PE peru
PG papua-axali gvinea
PH filipinebi
PK pakistani
PL poloneTi
VE venesuela
VG virjinis kunZulebi (britaneTi)
PY paragvai
QA katari
QZ evropis Tanamegobrobis

mcenareTa jiSebis uwyeba (CPVO)
RO rumineTi
RS serbia
RU ruseTis federacia    
RW ruanda
SA saudis arabeTi
SB solomonis kunZulebi
SC seiSelis kunZulebi
SD sudani
SE SvedeTi
SG singapuri
SH wminda elenes kunZuli
SI slovenia
SK slovakia
SL siera-leone
SM san-marino
SN senegali
SO somali
SR surinami
ST san-tome da prinsipi
SV salvadori
SY siria
SZ svazilendi
TC Terqsis da kaikosis kunZulebi
TD Cadi
TG togo
TH tailandi
TJ tajikeTi
TL timor-leste
TM TurqmeneTi
TN tunisi
TO tonga
TR TurqeTi
TT trinidadi da tobago
TV tuvalu
TW taivani, CineTis provincia
TZ tanzania
UA ukraina
UG uganda
US aSS
UY urugvai
UZ uzbekeTi
VA vatikani
VC sant-vinsenti da grenadinebi
VN vietnami
VU vanuatu
WO WIPO-inteleqtualuri sakuT-

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

tuti (NPI)
YE iemeni
ZA samxreT afrika
ZM zambia
ZW zimbabve

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

gamoqveynebuli TariRebis formati: weli, Tve, dRe (ssww TT dd)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

(10) _ eqspertizagavlili ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(11) _ patentis nomeri da saxeobis kodi
(21) _ ganacxadis saregistracio nomeri
(22) _ ganacxadis Setanis TariRi
(23) _ sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone 

ganacxadis  Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis  omeri
(24) _ TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
(31) _ saprioriteto ganacxadis nomeri
(32) _ saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
(33) _ kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa 

nomeri saprioriteto ganac xads
(44) _ damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxa-dis 

gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri
(45) _ registracia gavlili sapatento sabuTis gamoqveynebis TariRi
(51) _ saerTaSoriso sapatento klasifikaciis indeqsi

(10) _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(11) _ patentis nomeri da saxeobis kodi an registraciis nomeri
(15) _ registraciis TariRi/patentis gagrZelebis TariRi
(18) _ patentis an registraciis moqmedebis vadis gasvlis savaraudo  TariRi
(21) _ ganacxadis nomeri
(22) _ ganacxadis Setanis TariRi
(23)

_
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis  mqone 
ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis nomeri

(24) _ TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
(28) _ dizainebis raodenoba ganacxadSi
(30) _ saprioriteto monacemebi (ganacxadis nomeri, ganacxadis Setanis 

TariRi da orasoiani kodi im organizaciis identifikaciisaTvis, 
sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi)

(31) _ saprioriteto ganacxadis nomeri
(32) _ saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
(33) _ kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac  mianiWa 

nomeri saprioriteto ganac xads
(34) _ ismo-s standartis (ST.3) Sesabamisi orasoiani kodi im organizaciis 

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

(44) _ dizainis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri (pirveli 
publikacia)

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

ganyofileba  F _ meqanika; ganaTeba; gaTboba; iaraRi; asafeTqebeli 
samuSaoebi

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

(21) AP 0000 000000 _ gamogonebaze ganacxadis nomeri
(10) AP  0000 0000 A _ gamogonebaze ganacxadis gamoqveynebis nomeri 

(pirve li publikacia)

(11)    P  0000 0000 B _ gamogonebis patentis nomeri (meore publikacia)

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

(11)    PI  0000 0000 A  _ Semotanili patentis nomeri (pirveli publi kacia)

(21) AU  0000 000000 _ sasargeblo modelze ganacxadis nomeri
(10) AU 0000 000 U _ sasargeblo modelze ganacxadis gamoqveynebis 

nomeri  (pirveli publikacia)
(11)    U 0000 000 Y _ sasargeblo modelis patentis nomeri (meore pub li kacia)

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

(10) AD 0000 000 S _
dizainze ganacxadis gamoqveynebis 
nomeri  (pirve li publikacia)

(11)    D 0000 000 S _ dizainis patentis nomeri (meore publi kacia)

(54) _ gamogonebis dasaxeleba
(57) _ referatis teqsti
(60) _ srul eqspertizagavlil gamogonebaze  ucxouri sapatento uwyebis 

mier ga ce muli damcavi sabuTis nomeri, TariRi, romlidanac 
iwyeba am damca vi sabuTis moqmedeba, da kodi qveynisa an regi onu li 
organizaciisa, rom lis uwyebamac gasca es damcavi sabuTi

(62) _ ufro adrindeli ganacxadis nomeri da, Tu SesaZlebelia, war dgenis 
TariRi gamocalkevebuli ganacxadis SemTxvevaSi

(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(72) _ gamomgonebelis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis an patentrwmunebulis saxeli, gvari
(85) _ saerTaSoriso ganacxadis erovnuli fazis dawyebis TariRi
(86) _ saerTaSoriso ganacxadis nomeri da Setanis TariRi
(87) _ saerTaSoriso ganacxadis gamoqveynebis nomeri da TariRi

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizaini

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

(45) _ saerTaSoriso biuros mier daregistrirebuli dizainis gamo qvey-
nebis  TariRi da biuletenis nomeri

(51) _ dizainebis saerTaSoriso klasifikacia (lokarnos klasifikaciis 
klasi da qveklasi)

(54) _ dizainis dasaxeleba
(55) _ dizainis gamosaxuleba
(57) _ dizainis arsebiTi niSnebis aRwera, feris CaTvliT
(58) _ yvela saxis cvlilebis Sesaxeb reestrSi Canaweris Setanis TariRi
(62) _ adrindeli ganacxadis, registraciis an sabuTis nomeri da, Tu  SesaZ-

lebelia, wardgenis TariRi, gamocalkevebuli ganacxadis  SemTxvevaSi
(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(72) _ avtoris saxeli, gvari an dasaxeleba (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis saxeli, gvari da misamarTi
(81) _ Sesabamisi monawile mxareebi: 

II. monawile mxareebi, aRniSnuli 1960 wlis aqtis Tanaxmad
III. monawile mxareebi, aRniSnuli 1999 wlis aqtis Tanaxmad

(85) _ mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili
(86) _ mflobelis moqalaqeoba
(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili

(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an 
savaWro  sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

MMM0000 00000 Rn _ momdevno vadiT registraciis nomeri, sadac n=1, 2, 3...
M 0000 00000 R(P) _ registraciis nomeri niSanze uflebis nawilobrivi gadacemisas

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

(230) _ sagamofeno monacemebi
(260) _ nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis  dadebiTi 

gadawyvetileba registraciis Sesaxeb (gamoqveyne bis nomeri)
(310) _ pirveli ganacxadis nomeri

(320) _ pirveli ganacxadis Setanis TariRi
(330) _ pirveli ganacxadis mimRebi erovnuli an regionuli uwye bis an 

organizaciis saidentifikacio kodi

(511) _
saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo 
niSnis registraciisaTvis da/an klasificire bu li saqonlisa da/an 
momsaxurebis CamonaTvali

(531) _
sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sa sa qonlo 
niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSo ri so klasifikaciis 
(venis klasifikacia) mixedviT

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba
(580) _ ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis 

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

(750) _ mimoweris misamarTi
(770) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misa marTi 

uflebis gadacemis SemTxvevaSi
(771) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da  misa marTi 

uflebis gadacemis gareSe
(791) _ licenziatis saxeli da misamarTi
(793) _ licenziis pirobebi da/an SezRudvaze miniSneba (licenziis saxe, 

salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xel Sekrulebis 
TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmede bis vada)

(800) _ sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTaSoriso 
registraciis madridis xelSekrulebasTan da kavSirebuli proto-
kolis mixedviT (saerTaSoriso re gistraciis nomeri)



AD andora
AE arabTa gaerTianebuli saamiroebi
AF avRaneTi
AG antigua da barbuda
AI angilia
AL albaneTi
AM somxeTi
AN antilis kunZulebi (niderlandebi)
AO angola
AP inteleqtualuri sakuTrebis afrikis

regionaluri organizacia (ARIPO)
AR argentina
AT avstria
AU avstralia
AW aruba
AZ azerbaijani
BA bosnia da hercegovina
BB barbadosi
BD bangladeSi
BE belgia
BF burkina-faso
BG bulgareTi
BH bahreini
BI burundi
BJ benini
BM bermudis kunZulebi
BN brunei-darusalami
BO bolivia
BR brazilia
BS bahamis kunZulebi
BT bhutani
BV buvetis kunZulebi
BW botsvana
BX beneluqsis inteleqtualuri

sakuTrebis uwyeba  (BOIP)
BY belorusia
BZ belizi
CA kanada
CD kongos demokratiuli resp.
CF centraluri afrikis resp.
CG kongo
CH Sveicaria
CI kot-d' ivuari
CK kukis kunZulebi
CL Cile
CM kameruni
CN CineTi
CO kolumbia
CR kosta-rika
CU kuba
CV mwvane koncxis kunZulebi
CY kviprosi
CZ CexeTis respublika
DE germania
DJ jibuti
DK dania
DM dominika
DO dominikelTa respublika
DZ alJiri
EA evraziis sapatento organizacia (EAPO)
EC ekvadori
EE estoneTi
EG egvipte
EH dasavleTi sahara
EM Sinagani bazris  harmoniza-

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da samrewvelo nimuSebi (OHIM)

EP evropis sapatento uwyeba (EEEPO)
ER eritrea
ES espaneTi
ET eTiopia
FI fineTi
FJ fiji
FK folklendis kunZulebi
FO fareris kunZulebi
FR safrangeTi
GA gaboni
GB didi britaneTi
GC sparseTis yuris arabuli saxelmwifo-

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

GD grenada
GE saqarTvelo
GG genzi
GH gana
GI gibraltari
GL grenlandia
GM gambia
GN gvinea
GQ ekvatoruli gvinea
GR saberZneTi
GS samxreTi jorjia da samxreTi 

sendviCis kunZulebi
GT gvatemala
GW gvinea-bisau
GY gaiana
HK hon kongi
HN hondurasi
HR xorvatia
HT haiti
HU ungreTi
IB inteleqtualuri sakuTrebis

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

ID indonezia
IE irlandia
IL israeli
IM menis kunZuli
IN indoeTi
IQ erayi
IR iranis islamuri respublika
IS islandia
IT italia
JE jezi
JM iamaika
JO iordania
JP iaponia
KE kenia
KG yirgizeTi
KH kamboja
KI kiribati

KM komoris kunZulebi
KN sent kitsi da nevisi
KP koreis saxalxo demokratiuli

respublika
KR koreis respublika
KW kuveiti
KY kaimenis kunZulebi
KZ yazaxeTi
LA laosi
LB libani
PT portugalia
PW palau
LC sent-lusia
LI lixtenStaini
LK Sri-lanka
LR liberia
LS lesoto
LT litva
LU luqsemburgi
LV latvia
LY libia
MA maroko
MC monako
MD respublika moldova
ME Cernogoria (montenegro)
MG madagaskari
MK makedonia yofili iugoslaviis 

respublika
ML mali
MM mianma
MN monRoleTi
MO makao
MP Crd. marianas kunZulebi
MR mavritania
MS monserati
MT malta
MU mavrikia
MV maldivis kunZulebi
MW malavi
MX meqsika

MY malaizia
MZ mozambiki
NA namibia
NE nigeri
NG nigeria
NI nikaragua
NL niderlandebi
NO norvegia
NP nepali
NR nauru
NZ axali zelandia
OA afrikis inteleqtualuri 

sakuTrebis organizacia (OAPI)
OM omani
PA       panama
PE peru
PG papua-axali gvinea
PH filipinebi
PK pakistani
PL poloneTi
VE venesuela
VG virjinis kunZulebi (britaneTi)
PY paragvai
QA katari
QZ evropis Tanamegobrobis

mcenareTa jiSebis uwyeba (CPVO)
RO rumineTi
RS serbia
RU ruseTis federacia    
RW ruanda
SA saudis arabeTi
SB solomonis kunZulebi
SC seiSelis kunZulebi
SD sudani
SE SvedeTi
SG singapuri
SH wminda elenes kunZuli
SI slovenia
SK slovakia
SL siera-leone
SM san-marino
SN senegali
SO somali
SR surinami
ST san-tome da prinsipi
SV salvadori
SY siria
SZ svazilendi
TC Terqsis da kaikosis kunZulebi
TD Cadi
TG togo
TH tailandi
TJ tajikeTi
TL timor-leste
TM TurqmeneTi
TN tunisi
TO tonga
TR TurqeTi
TT trinidadi da tobago
TV tuvalu
TW taivani, CineTis provincia
TZ tanzania
UA ukraina
UG uganda
US aSS
UY urugvai
UZ uzbekeTi
VA vatikani
VC sant-vinsenti da grenadinebi
VN vietnami
VU vanuatu
WO WIPO-inteleqtualuri sakuT-

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

tuti (NPI)
YE iemeni
ZA samxreT afrika
ZM zambia
ZW zimbabve

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

(10) _ eqspertizagavlili ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(11) _ patentis nomeri da saxeobis kodi
(21) _ ganacxadis saregistracio nomeri
(22) _ ganacxadis Setanis TariRi
(23) _ sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone 

ganacxadis  Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis  omeri
(24) _ TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
(31) _ saprioriteto ganacxadis nomeri
(32) _ saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
(33) _ kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa 

nomeri saprioriteto ganac xads
(44) _ damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxa-dis 

gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri
(45) _ registracia gavlili sapatento sabuTis gamoqveynebis TariRi
(51) _ saerTaSoriso sapatento klasifikaciis indeqsi

(10) _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(11) _ patentis nomeri da saxeobis kodi an registraciis nomeri
(15) _ registraciis TariRi/patentis gagrZelebis TariRi
(18) _ patentis an registraciis moqmedebis vadis gasvlis savaraudo  TariRi
(21) _ ganacxadis nomeri
(22) _ ganacxadis Setanis TariRi
(23)

_
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis  mqone 
ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis nomeri

(24) _ TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
(28) _ samrewvelo nimuSebis raodenoba ganacxadSi
(30) _ saprioriteto monacemebi (ganacxadis nomeri, ganacxadis Setanis 

TariRi da orasoiani kodi im organizaciis identifikaciisaTvis, 
sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi)

(31) _ saprioriteto ganacxadis nomeri
(32) _ saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
(33) _ kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac  mianiWa 

nomeri saprioriteto ganac xads
(34) _ ismo-s standartis (ST.3) Sesabamisi orasoiani kodi im organizaciis 

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

(44) _ samrewvelo nimuSis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri 
(pirveli publikacia)

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi
ganyofileba  F _ meqanika; ganaTeba; gaTboba; iaraRi; asafeTqebeli 

samuSaoebi
ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

(21) AP 0000 000000 _ gamogonebaze ganacxadis nomeri
(10) AP  0000 0000 A _ gamogonebaze ganacxadis gamoqveynebis nomeri 

(pirve li publikacia)

(11)    P  0000 0000 B _ gamogonebis patentis nomeri (meore publikacia)

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

(11)    PI  0000 0000 A  _ Semotanili patentis nomeri (pirveli publi kacia)

(21) AU  0000 000000 _ sasargeblo modelze ganacxadis nomeri
(10) AU 0000 000 U _ sasargeblo modelze ganacxadis gamoqveynebis 

nomeri  (pirveli publikacia)
(11)    U 0000 000 Y _ sasargeblo modelis patentis nomeri (meore pub li kacia)

(21) AD 0000 000000 _ samrewvelo nimuSze  ganacxadis nomeri

(10) AD 0000 000 S _
samrewvelo nimuSze ganacxadis gamoqveynebis 
nomeri  (pirve li publikacia)

(11)    D 0000 000 S _ samrewvelo nimuSis patentis nomeri (meore publi kacia)

(54) _ gamogonebis dasaxeleba
(57) _ referatis teqsti
(60) _ srul eqspertizagavlil gamogonebaze  ucxouri sapatento uwyebis 

mier ga ce muli damcavi sabuTis nomeri, TariRi, romlidanac 
iwyeba am damca vi sabuTis moqmedeba, da kodi qveynisa an regi onu li 
organizaciisa, rom lis uwyebamac gasca es damcavi sabuTi

(62) _ ufro adrindeli ganacxadis nomeri da, Tu SesaZlebelia, war dgenis 
TariRi gamocalkevebuli ganacxadis SemTxvevaSi

(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(72) _ gamomgonebelis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis an patentrwmunebulis saxeli, gvari
(85) _ saerTaSoriso ganacxadis erovnuli fazis dawyebis TariRi
(86) _ saerTaSoriso ganacxadis nomeri da Setanis TariRi
(87) _ saerTaSoriso ganacxadis gamoqveynebis nomeri da TariRi

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

samrewvelo nimuSebi

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

(45) _ saerTaSoriso biuros mier daregistrirebuli samrewvelo nimuSis 
gamoqveynebis  TariRi da biuletenis nomeri

(51) _ samrewvelo nimuSebis saerTaSoriso klasifikacia (lokarnos 
klasifikaciis klasi da qveklasi)

(54) _ samrewvelo nimuSis dasaxeleba
(55) _ samrewvelo nimuSis gamosaxuleba
(57) _ samrewvelo nimuSis arsebiTi niSnebis aRwera, feris CaTvliT
(62) _ adrindeli ganacxadis, registraciis an sabuTis nomeri da, Tu  SesaZ-

lebelia, wardgenis TariRi, gamocalkevebuli ganacxadis  SemTxvevaSi
(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(72) _ avtoris saxeli, gvari an dasaxeleba (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis saxeli, gvari da misamarTi
(81) _ Sesabamisi monawile mxareebi 

II. monawile mxareebi, aRniSnuli 1960 wlis aqtis Tanaxmad
III. monawile mxareebi, aRniSnuli 1999 wlis aqtis Tanaxmad

(85) _ mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili
(86) _ mflobelis moqalaqeoba
(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili

(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an 
savaWro  sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

MMM0000 00000 Rn _ momdevno vadiT registraciis nomeri, sadac n=1, 2, 3...
M 0000 00000 R(P) _ registraciis nomeri niSanze uflebis nawilobrivi gadacemisas

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

(230) _ sagamofeno monacemebi
(260) _ nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis  dadebiTi 

gadawyvetileba registraciis Sesaxeb (gamoqveyne bis nomeri)
(310) _ pirveli ganacxadis nomeri

(320) _ pirveli ganacxadis Setanis TariRi
(330) _ pirveli ganacxadis mimRebi erovnuli an regionuli uwye bis an 

organizaciis saidentifikacio kodi

(511) _
saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo 
niSnis registraciisaTvis da/an klasificire bu li saqonlisa da/an 
momsaxurebis CamonaTvali

(531) _
sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sa sa qonlo 
niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSo ri so klasifikaciis 
(venis klasifikacia) mixedviT

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba
(580) _ ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis 

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

(750) _ mimoweris misamarTi
(770) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misa marTi 

uflebis gadacemis SemTxvevaSi
(771) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da  misa marTi 

uflebis gadacemis gareSe
(791) _ licenziatis saxeli da misamarTi
(793) _ licenziis pirobebi da/an SezRudvaze miniSneba (licenziis saxe, 

salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xel Sekrulebis 
TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmede bis vada)

(800) _ sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTaSoriso 
registraciis madridis xelSekrulebasTan da kavSirebuli proto-
kolis mixedviT (saerTaSoriso re gistraciis nomeri)
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gamoqveynebuli obieqtebi 
 

 
gamogonebebi 
 

 ganacxadebi:  
     12814; 11983; 11805; 12780; 12825; 12464; 12229; 12534; 11975; 12540; 11978 

 
 

 patentebi:  
      5896-5910 

 
  

sasargeblo modelebi 
 

 ganacxadi: 

    12778; 12980 
 

  

dizainebi 
 

•    ganacxadebi:  

     753; 742 

 
 

• registrirebuli dizaini:  

    552 

 
 

• dizainebi, romlebic  registrirebulia saerTaSoriso biuroSi  saqarTvelos  
     teritoriaze uflebaTa gavrcelebis moTxovniT:  

79610-79613; 79655, 79656; 79658; 80364; 80899; 79650; 79663; 79717; 80997; 81006; 81021; 79783; 
79803-79806; 81039; 81051; 81062 

 

sasaqonlo niSnebi 
 

•    erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi: 

68812-68814; 68973; 69091, 69092; 69119-69122; 69149; 69167-69169; 69240; 69327, 69328; 69371; 
69387; 69392; 69439, 69440; 69443; 69449, 69450; 69482; 69811; 70112, 70113; 66928*; 67161* 

 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

23866-23876 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
dacvis miniWebis Sesaxeb: 

67803; 67973; 68401; 68558; 68653, 68654; 68657; 68683; 68756-68763; 68836-68845; 68856-68870; 
68965; 69000-69004; 69007-69016; 69089; 69093, 69094; 69096; 69103-69106; 69108; 69110-68113; 
69266; 69430; 66542*; 67105* 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi: 

65914; 66032; 66151; 67027-67030; 67032; 67035; 67086; 67112-67114; 67116; 67322; 67400-67404; 
67457-67459; 67473; 67491; 67493; 67515-67521; 67524-67526; 67530-67534; 67536; 67541-67547; 
67552-67555;  67570-67577;  67620-67623;  67625;  67627;  67632;  67635;  67641;  67714-67721; 67724-
-67727; 67729-67738; 67741; 67809-67813; 67827-67830; 67833; 67835, 67836 
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ganyofileba A 
 

A 01 
 
(10) AP 2013 12814 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 G 13/02 
(21) AP 2012 012814 (22) 2012 07 31 
(71) ელგუჯა მეძმარიაშვილი (GE) 

მ.ბურძგლას ქ. 108, 0194, თბილისი (GE); 
ნოდარ წიგნაძე (GE) 
გლდანის მას., III მკრ., კორპ. 17, ბ. 65,  
0167, თბილისი (GE); 
ნიკოლოზ მეძმარიაშვილი (GE) 
მ. ბურძგლას ქ. 108, 0194, თბილისი (GE); 
მამუკა სანიკიძე (GE) 
ახალშენის ქ. 1, ბ. 28, 0171,  
თბილისი (GE); 
გიორგი მეძმარიაშვილი (GE) 
მ. ბურძგლას ქ. 108, 0194, თბილისი (GE) 

(72) ელგუჯა მეძმარიაშვილი (GE); 
ნოდარ წიგნაძე (GE); 
ნიკოლოზ მეძმარიაშვილი (GE); 
მამუკა სანიკიძე (GE); 
გიორგი მეძმარიაშვილი (GE) 

(74) თინა ჩალაური 
(54) სეტყვისაგან მცენარეთა დამცავი  

მოწყობილობა, კერძოდ,  
ვენახებისათვის 

(57) მოწყობილობა შეიცავს ბოძების 1 რიგებს 
მცენარეების 2 დასამაგრებელი მავთულებით 
3, მცენარეთა ნაყოფის 4 თავზე ერთი ან ორი 
მხრიდან შემოტარებულ გრძივ მავთულებს 5 
ბოძებთან დამაკავშირებელი შეერთებით, გრ-
ძივ მავთულებზე მიერთებულ დახვევის შესაძ-
ლებლობის მქონე მოქნილ დამცავ ზედაპირს 
6, ამ ზედაპირის დახვეული მდგომარეობის 
ფიქსატორებს 7, დამცავი ზედაპირის ქვედა 
ნაწიბურებზე არსებულ გაშლის აღმძვრელ 
კიდურ ელემენტებს 8 ღეროების ან ცალმხრი-
ვად დახშული წყლით შესავსები მილების სა-
ხით და მაბრუნ სახელურებს 9 დამცავი ზედა-
პირის დასახვევად. ფიქსატორები წარმოად-
გენს განაპირა ბოძებზე დამაგრებული ღერო-
ების სახით შესრულებული კიდური ელემენ-
ტების ბოლოებიდან ხელით გადასახსნელ კა-
ვებს  ან  წყლით  შესავსები  კიდური  მილების  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
სახით შესრულებული ელემენტების ბოლოე-
ბიდან მათი წონით გადასახსნელ დრეკად კა-
ვებს. ფიქსატორების ქვეშ, ბოძების ნაწილებ-
ში დაყენებულია ნაყოფის შემომწვდომი სიმ-
რუდის მქონე განივი მავთულები 10 დამცავი 
ზედაპირის გაშლისას მათზე კიდური ელემენ-
ტების გადასაგორად. ბოძების ქვედა ნაწი-
ლებში განივად, ცალმხრივად ან ორმხრივად 
დამაგრებულია ღეროვანი სადგარები 11 გრუ-
ნტისკენ ნაღუნი უბნებით 12 გაშლილი დამ-
ცავი ზედაპირის კიდური ელემენტების შესა-
კავებლად. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   3 

 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gamogonebebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 

 



                                                    
 
 

                                                      
 

 #15  2013 08 12 
 

gamogonebebi 

5 

ganyofileba B 
 
B 42 
 
(10) AP 2013 11983 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 42 D 15/00 
B 42 D 15/10 
G 06 K 7/10 
G 07 D 7/12 
B 41 M 5/00 
B 41 M 7/00 
G 06 Q 10/00 

(21) AP 2009 011983 (22) 2009 04 02 
(31) PCT/IB2008/000785 
(32) 2008 04 02 
(33) IB 
(71) სიკპა ჰოლდინგ სა  (CH) 

ავენიუ დე ფლორისანტ 41, CH-1008  
პრილი (CH) 

(72) ხავიერ  მარგურეტაზი (CH);  
ფრედერიკ გრემაუდი (CH);  
აურელიენ კომიურუკ (FR); 
ვიკი აბოუტანოსი (AU);  
ტომას ტილერი (DE);  
ოლივერ როზუმეკი (CH) 

(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(85) 2010 10 27 
(86) PCT/EP2009/002435, 2009 04 02 
(54) იდენტიფიკაცია და ავთენტიფი- 

კაცია თხევადკრისტალური მასალე- 
ბით შესრულებული   მარკირების 
გამოყენებით 

(57) გამოგონება ეხება მარკირებას პოლიმე-
რული თხევადკრისტალური მასალით, რომე-
ლსაც აქვს განსაზღვრული ოპტიკური მახასი-
ათებლები, რომლებიც მანქანით ავთენტიფი-
კაციის და ამოკითხვის, აგრეთვე, ადამიანის 
თვალით ავთენტიფიკაციის   შესაძლებლობას 
იძლევა. მარკირება დააქვთ ნაწარმზე, საგან-
ზე ან საქონელზე ცვლადი ინფორმაციის ბეჭ-
დვის პროცესით. მარკირებას აქვს საინდიკა-
ციო ნიშნების სახე და წარმოადგენს უნიკა-
ლურ კოდს, რომელიც საშუალებას იძლევა 
ადამიანის თვალით მარტივად განხორციელ-
დეს ავთენტიფიკაცია, და მარკირებული ნაწა-
რმის, საგნის ან საქონლის დაცული მიდევ-
ნება და კონტროლი, მათი   გამოყენების ვადის 
განმავლობაში. 
მუხლები: 5 დამოუკიდებელი 
                  12 დამოკიდებული 
ფიგურა:   5 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 

B 63 
 
(10) AP 2013 11805 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 63 G 8/00 
F 42 B 17/00 
F 42 B 19/00 

(21) AP 2010 011805 (22) 2010 05 19 
(71) არჩილ გეგუჩაძე (GE) 

ჩეხოვის ქ. 25, 4618, ქუთაისი (GE); 
ენუქ გაბუნია (GE) 
თავისუფლების ქ. 5, შეს. 11, 4618,  
ქუთაისი (GE) 

(72) არჩილ გეგუჩაძე (GE); 
ენუქ გაბუნია (GE) 

(54) წყალქვეშა აპარატი რეაქტიული  
მაძრავით 

(57) აპარატი შეიცავს კორპუსს 1, ცენტრალუ-
რი განლაგების ნაკადწარმომქმნელს შესრუ-
ლებულს ცენტრიდანული მუშა თვლის 2 სა-
ხით, რომლის გარსაცმის წინა მხარე შედგე-
ნილია ერთიმეორეში ჟალუზისებურად ჩასმუ-
ლი კონუსური ან სფერული რგოლებისაგან 3. 
კორპუსი დაფარულია პოლიმერული ელას-
ტომერის შრით 5, რომელზეც გარედან შემოწ-
ვდომილია პოლიმერული მოქნილი გარსი 6. 
კორპუსის უკანა ნაწილში განლაგებულია 
საჭეები 8. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   3 

 
ფიგ. 2 

_________________________________________ 
 
B 65 
 
(10) AP 2013 12780 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 65 D 43/02 
B 44 D 3/12 

(21) AP 2010 012780 (22) 2010 10 21 
(31) 20 2009 016 507.8 
(32) 2009 12 08 
(33) DE 
(71) არდაგ მპ გრუპ ნეტერლენდზ ბ.ვ. (NL) 

ზუტფენსევეგ 51051 NL-7418  
დენტევერი (NL) 

(72) უვე ერნსტ კლოსსი (DE); 
მანფრედ ჰუბერტი (DE) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(85) 2012 07 05 
(86) PCT/EP2010/065878, 2010 10 21 



                                                    
 
 

                                                      
 

 #15  2013 08 12 
 

gamogonebebi 

6 

(54) კონტეინერი დრეკადი რგოლის  
მქონე განმეორებით ბლოკირებადი  
დამცავი სახურავით 

(57) კონტეინერი 1 შეიცავს ლითონის მიმღებ 
კორპუსს 2, რომელსაც გააჩნია ზედა ნახვრე-
ტის 7 შემომსაზღვრელი პერიფერიული ზედა 
კიდე 6 და აღჭურვილია გარეთა შვერილით 8, 
და დამცავ სახურავს 3, რომელიც წარმო-
ადგენს დრეკადი რგოლით 12 აღჭურვილ ლი-
თონის სახურავს. დრეკადი რგოლი შეიცავს 
საკეტიან ნაწილს 21, რომელსაც გააჩნია 
ქვედა თავისუფალი კიდე 23 და გაყოფილია 
ორ წრიულ უბნად 25, 26 გადაკეცვის წრიული 
ხაზის 24 მეშვეობით. ქვედა უბანი 26 შესრუ-
ლებულია გადაკეცვის შესაძლებლობით გა-
დაკეცვის ხაზის ირგვლივ ორ მყარ მდგომარე-
ობას შორის. გარდა ამისა, დრეკადი რგოლის 
საკეტიანი ნაწილი აღჭურვილია: საკეტიანი 
საშუალებებით, რომლებიც მოდებაში უნდა 
შევიდეს გარეთა შვერილთან და შეიცავს 
რამდენიმე გადაღუნულ კიდეს 28, რომლებიც 
განლაგებულია ქვედა უბნის შიგა ზედაპირის 
ირგვლივ ერთმანეთისგან დაშორებით შესა-
ბამისად იმ სიბრტყეში, რომელიც გრძელდება 
რგოლის ქვედა თავისუფალი კიდიდან დაშო-
რებით, და რამდენიმე ნახვრეტით 29, რომლე-
ბიც განლაგებულია საკეტიანი ნაწილის ირგ-
ვლივ ერთმანეთისგან დაშორებით და გრძელ-
დება რგოლის ქვედა თავისუფალი კიდიდან 
დაშორებით, ამასთან, ნახვრეტები გრძელდე-
ბა საკეტიან ნაწილში, სულ მცირე, ზედა და 
ქვედა უბნების სიმაღლის ნაწილზე. 
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 
                   10 დამოკიდებული 
ფიგურა:   7 

 
ფიგ. 6 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(10) AP 2013 12825 A (51) Int. Cl. (2006)  

C 07 B 59/00 
(21) AP 2012 012825 (22) 2012 08 10 
(71) ზურაბ ჯაფარიძე (GE) 

ვაჟა-ფშაველას I შესახ. 3, ბ. 9, 0186,  
თბილისი (GE); 
გურამ მაისურაძე (GE) 
ი. აბაშიძის ქ. 22ა, ბ. 2, 0179,  
თბილისი (GE); 
ირაკლი გამყრელიძე (GE) 
ზაქარიაძის ქ. 10 , 0177, თბილისი (GE) 

(72) ზურაბ ჯაფარიძე (GE); 
გურამ მაისურაძე (GE); 
ირაკლი გამყრელიძე (GE) 

(54) ბუნებრივი ოპიოიდური  
ალკალოიდების მარკირების ხერხი 

(57) ხერხი ითვალისწინებს ალკალოიდის მა-
რკირებას იზოტოპით 15N, ოპიოიდური ალკა-
ლოიდის შემცველი მცენარის კულტივირების 
პირობებში, ნიადაგის 15N იზოტოპის შემცვე-
ლი აზოტოვანი სასუქებით განოყიერების 
გზით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
                   1 დამოკიდებული 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2013 12464 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 C 31/08 
C 07 C 29/76 

(21) AP 2011 012464 (22) 2011 11 21 
(71) გიგა კასრაძე (GE) 

პეკინის გამზ. 41, ,,ბ“ კორპ., ბ. 321, 0160,  
თბილისი (GE) 

(72) გიგა კასრაძე  (GE) 
(54)  სპირტის ფილტრაციის კომპლექ- 

სური ხერხი უმაღლესი ხარისხის  
ალკოჰოლური სასმელების   წარმო- 
ებისთვის საჭირო ნედლეულის 
მისაღებად 

(57) ხერხი ითვალისწინებს სპირტის გასუფ-
თავებას აქტივირებული ნახშირით, გასუფთა-
ვებულ სპირტზე გამომწვარი თიხის ფხვნილი-
სა და კალიუმის პერმანგანატის წყალხსნარის   
დამატებას, მიღებული ნარევის გაცხელებას 
50°C ტემპერატურამდე ინტენსიური   მორევის 
პირობებში, შემდეგ თაფლის დამატებას და 
გაცხელებას 65-80°C ტემპერატურამდე, გაცი-
ვებას ოთახის ტემპერატურამდე, შემდეგ დეკა-
ნტირებას და გაფილტვრას, ამასთან, კომპო-
ნენტებს 100 დალ სპირტზე იღებენ შემდეგი   
თანაფარდობით მას.%-ში: 
ნახშირის ფხვნილი   1–3 
თიხის ფხვნილი   10–30 
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კალიუმის პერმანგანატის  
წყალხსნარი    0,1-0,3 
თაფლი    50-100 
მუხლები:1 დამოუკიდებელი 
_________________________________________ 
 

ganyofileba F 
 

F 03 
 
(10) AP 2013 12229 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 03 D 3/06 
(21) AP 2011 012229 (22) 2011 05 19 
(62) 11804 2010 05 19 (GE); 
       12229/01 2011 05 19 (GE) 
(71) კობა ბიწაძე (GE) 

ვარკეთილი-3, I მკრ., კორპ. 32, ბ. 69, 0163,  
თბილისი (GE) 

(72) კობა ბიწაძე (GE) 
(54) კომბინირებული ტურბინა 
(57) ტურბინა შეიცავს ღერძიან კარკასს 1, 
მასზე წრიულად ღერძის პარალელურად და-
მაგრებულ ფრთებს 2, ფრთებს შორის მათ 
მიმართ პერპენდიკულარულად კარკასის ღერ-
ძზე ან ფრთებზე ხისტად დამაგრებულ პროპე-
ლერებს 3. პროპელერებს შორის კი მათ პარა-
ლელურად და ფრთების პერპენდიკულარუ-
ლად კარკასის ღერძზე ან ფრთებზე ხისტად 
დამონტაჟებულია ორი შეწყვილებული ცენტ-
რიდანული ტურბინა 4. ამასთან, პროპელე-
რები განკუთვნილია ფრთებს შორის სივრცე-
ში ჰაერის ნაკადის მისაწოდებლად ცენტრი-
დანული ტურბინის ფრთებზე, ხოლო ფრთები 
და ცენტრიდანული ტურბინა − მაბრუნი მო-
მენტის შესაქმნელად. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   1 

 
 

ფიგ. 1 
_________________________________________ 
 
 
 

F 42 
 
(10) AP 2013 12534 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 42 B 5/02 
(21) AP 2012 012534 (22) 2012 01 16 
(71) რობერტ ბურჭულაძე (GE) 

რაზმაძის ქ. 68, 0179, თბილისი (GE) 
(72) რობერტ ბურჭულაძე (GE) 
(54) ხრახნლულიანი ცეცხლსასროლი  

იარაღის ვაზნა 
(57) ვაზნა შეიცავს d=8,61 მმ დიამეტრის ტყვი-
ას და მასრას, ამასთან, იგი შესრულებულია 
ისეთნაირად, რომ ტყვიის დიამეტრის ფარდო-
ბა მასრის ისეთ გეომეტრიულ პარამეტრებთან 
როგორიცაა d1-მასრის ყელის დიამეტრი მისი 
ტყვიასთან შეერთების ადგილას, d2-მასრის 
ყელის დიამეტრი, d3-მასრის ძირითადი კორ-
პუსის დიამეტრი მისი მასრის ყელთან შეერ-
თების ადგილას, d4-მასრის ძირითადი კორპუ-
სის დიამეტრი მისი მასრის ძირთან შეერთე-
ბის ადგილას, d5-მასრის ძირის დიამეტრი,      
h-მასრის სიმაღლე, h1-მასრის კონუსური 
უბნის სიმაღლე, h2-მასრის ყელის სიმაღლე, 
შესაბამისად შეადგენს: 

d/d1=0.916+/-0.0137 
d/d2=0.911+/-0.0137 
d/d3=0.561+/-0.0137 
d/d4=0.532+/-0.0137 
d/d5=0.530+/-0.0137 
d/h=0.170+/-0.0137 
d/h1=1.208+/-0.0137 
d/h2=0.957+/-0.0137 

მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   2 

 
ფიგ. 2 

_________________________________________ 
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ganyofileba G 
 
G 07 
 
(10) AP 2013 11975 A (51) Int. Cl. (2006) 

G 07 D 7/20 
G 06 Q 10/00 
G 06 K 9/64 

(21) AP 2008 011975 (22) 2008 10 14 
(31) PI 0800754-3 
(32) 2008 03 25 
(33) BR 
(71) სიკპა ჰოლდინგ სა  (CH) 

ავენიუ დე ფლორისანტ 41, CH-1008  
პრილი (CH) 

(72) ჟოაო აუგუსტო  შაიდ ბუძინსკი (BR); 
ფილიპი ამონ (CH); 
მაირონ სეტო (CH) 

(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(85) 2010 10 19 
(86) PCT/IB2008/002713, 2008 10 14 
(54) საგნების წარმოების კონტროლის  

ხერხი და სისტემა 
(57) წარმოდგენილია საწარმოო ხაზზე საგნე-
ბის წარმოების კონტროლის ხერხი, რომელ-
შიც ახდენენ თითოეული საგნის ციფრული 
გამოსახულების დამუშავებას, სულ ცოტა,   
პროდუქციის ტიპის მაიდენტიფიცირებელი 
მონაცემებისა და საგნის მაიდენტიფიცირებე-
ლი მონაცემების მისაღებად. პროდუქციის ტი-
პის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები და სა-
გნის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები შემ-
დეგ გამოიყენება პროდუქციის ტიპებისა და 
მათთან ასოცირებული საგნების მიხედვით 
წარმოების მოცულობის მაღალი სიზუსტით 
განსაზღვრისათვის. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
                   32 დამოკიდებული 
ფიგურა:   4 
_________________________________________ 
 

ganyofileba H 
 
H 02 
 
(10) AP 2013 12540 A (51) Int. Cl. (2006) 

H 02 K 33/14 
(21) AP 2012 012540 (22) 2012 01 18 
(71) გელა ჯავახიშვილი (GE) 

ბუხაიძის ქ. 18, 0102, თბილისი (GE) 
(72) გელა ჯავახიშვილი (GE) 
(54) ელექტრომაგნიტური ვიბრატორი 
(57) ვიბრატორი შეიცავს სტატორს I და ღუ-
ზას II. სტატორზე შესრულებულია პოლუსე-

ბი, რომლებიც დაყოფილია ორ ჯგუფად. 
სტატორის ძირითად პოლუსებზე I-1, I-2, I-3 
და I-4 შესაბამისად მოთავსებულია 1-1, 1-2,   
1-3 და 1-4 იდენტური გრაგნილები, ამასთან,  
1-1, 1-3 და 1-2, 1-4 გრაგნილი ერთმანეთთან 
მიმდევრობითაა ჩართული. სტატორის მეორე 
ჯგუფის პოლუსები შეიცავს ორ დამატებით 
პოლუსს I-5 და I-6. სტატორის 1-1 და 1-2 
გრაგნილთან მიმდევრობით ჩართულია გამ-
მართველი ელემენტები, რომლებიც შესრუ-
ლებულია ნახევრადგამტარული დიოდების   
3-1 და 3-2 სახით. სტატორის გრაგნილების    
1-3, 1-4 და ნახევრადგამტარული დიოდების   
3-1, 3-2 შეერთების წერტილები მიერთებულია 
კვების წყაროს მომჭერებთან 7-1, 7-2. ღუზა 
დასმულია ლილვზე 4, რომელზეც სოგმანით 
2 ხისტად ჩამაგრებულია ბერკეტის 5 ერთი 
მხარე, ხოლო ბერკეტის მეორე მხარე ორმხ-
რივადაა დაზამბარებული ზამბარებით 6-1 და 
6-2. სტატორი მოთავსებულია კორპუსში III, 
რომელიც ხისტადაა დამაგრებული დგარზე 
IV. სტატორი და ღუზა სიმეტრიულია, მათ 
ცენტრზე გავლებული ვერტიკალური Y და 
ჰორიზონტალური X ღერძის მიმართ. სტატო-
რის დამატებითი პოლუსების ფორმა ისეთნა-
ირადაა შერჩეული, რომ ღუზის კუთხით რხე-
ვითი მოძრაობისას, ღუზის ჰორიზონტალურ 
და სტატორის დამატებით პოლუსებს შორის 
მუშა ფართის მყისა მნიშვნელობა და საჰაერო 
ღრეჩოს სიდიდე უცვლელია. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   1 

 
 

ფიგ. 1 
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(10) AP 2013 11978 A (51) Int. Cl. (2006) 

H 05 H 1/00 
(21) AP 2010 011978 (22) 2010 10 21 
(71) არჩილ ფრანგიშვილი (GE) 

პასტერის ქ. 1ა, ბ. 20, 0102, თბილისი (GE); 
ზურაბ გასიტაშვილი (GE) 
დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის  
ქ. 14, ბ. 7, 0131, თბილისი (GE); 
გიორგი გელენიძე (GE) 
რუსთავის გზატკ. 40ა, ბ. 32, 0165,  
თბილისი (GE); 
დავით გელენიძე (GE) 
რუსთავის გზატკ. 28, ბ. 57, 0165,  
თბილისი (GE); 
გურამ გოგია (GE) 
ონიაშვილის ქ. 13, 0175, თბილისი (GE); 
მედგარ გელენიძე (GE) 
რუსთავის გზატკ. 28, ბ. 57, 0165,  
თბილისი (GE) 

(72) არჩილ ფრანგიშვილი (GE);  
ზურაბ გასიტაშვილი (GE);  
გიორგი გელენიძე (GE); 
დავით გელენიძე (GE);  
გურამ გოგია (GE);  
მედგარ გელენიძე (GE) 

(54) მყარი მასალების პლაზმის მიღების  
ხერხი 

(57) ხერხი ითვალისწინებს მყარი მასალის 
წინასწარ ცალკე გახურებას, გადნობას, ადუ-
ღებას, აორთქლებას და ამ ორთქლის ნაკადის 
შექმნას. პლაზმის ნაკადის შექმნა ხორციელ-
დება ამ მყარი მასალის ორთქლის ნაკადის 
პლაზმატრონში გატარებით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   2 
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ganyofileba A 
 
A 61 
 
(11) P 2013 5900 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/01 
A 61 K 31/047 
A 61 P 17/02 
A 61 P 17/06 
A 61 K 8/30 
A 61 K 8/92 

(10) AP 2013 12036 A (44) 8(372)/2013 
(21) AP 2009 012036 
(22) 2009 05 18 
(24) 2009 05 18 
(31) 0853187 
(32) 2008 05 16 
(33) FR 
(86) PCT/EP2009/056021, 2009 05 18 
(73) პიერ ფაბრ დერმო-კოსმეტიკ (FR) 

45, პლას აბელ განს, 92100 ბულონ- 
ბილანკური (FR) 

(72) პიერ ფაბრი (FR); 
კრისტოფ პრჟიბილსკი (FR); 
ჟან-ფრანსუა კორდოლიანი (FR); 
მარიონ კოპე (FR) 

(74) გიორგი მეიფარიანი 
(54) დამარბილებელი კომპოზიცია  
_________________________________________ 
 
(11) P 2013 5901 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 35/14 
A 61 P 3/10 
A 61 P 25/02 

(10) AP 2013 12208 A (44) 8(372)/2013 
(21) AP 2009 012208 
(22) 2009 09 29 
(24) 2009 09 29 
(31) 08165446.9; 09160858.8 
(32) 2008 09 20; 2009 05 20 
(33) EP; EP 
(86) PCT/DK2009/050251, 2009 09 29 
(73) ნიკომედ აუსტრია გმბჰ (AT) 

სტ. პიტერ შტრასე 25, A-4020 ლინცი (AT) 
(72) ლუსინე მოვსესიანი (DK) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) ხბოს სისხლის დეპროტეინიზებუ- 

ლი პრეპარატი დიაბეტური პერიფე- 
რიული პოლინევროპათიის სამკურნა- 
ლოდ ან პროფილაქტიკისათვის 
გამოსაყენებლად 

_________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
(11) P 2013 5902 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 M 5/32 
(10) AP 2013 12238 A (44) 8(372)/2013 
(21) AP 2009 012238 
(22) 2009 11 23 
(24) 2009 11 23 
(31) 61/117, 849 
(32) 2008 11 25 
(33) US 
(86) PCT/US2009/065540, 2009 11 23 
(73) რეტრაკტებლ ტექნოლოჯის, ინკ. (US) 

511 ლობო ლეინ, ლიტლ ელმ, ტეხასი  
75068 (US); 
ტომას ჯ.შოუ (US) 
5310 ბუენა ვისტა, ფრისკო, ტეხასი  
75034 (US) 

(72) ტომას, ჯ შოუ (US); 
ნი ჟუ (US); 
სტივენ რ. ვისნერ (US); 
მარკ სმოლ (US) 

(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(54) თერაპიული საშუალების  

საინიექციო შპრიცი 
_________________________________________ 
 
(11) P 2013 5908 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 M 5/178 
(10) AP 2013 12495 A (44) 8(372)/2013 
(21) AP 2010 012495 
(22) 2010 04 27 
(24) 2010 04 27 
(31) 12/464555 
(32) 2009 05 12 
(33) US 
(86) PCT/US2010/032474, 2010 04 27 
(73) რეტრაკტებლ ტექნოლოჯის, ინკ. (US) 

511 ლობო ლეინ, ლიტლ ელმ, ტეხასი  
75068 (US) 

(72) ტომას ჯ. შაუ (US); 
კეტრინ მარგარეტ დუსმენი (US); 
ნი ჟუ (US) 

(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(54) ინტრავენური კათეტერის  

შესაყვანი 
_________________________________________ 
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ganyofileba B 
 
B 21 
 
(11) P 2013 5899 B (51) Int. Cl. (2006) 

B 21 D 41/02 
B 21 D 51/16 

(10) AP 2013 12009 A (44) 8(372)/2013 
(21) AP 2009 012009 
(22) 2009 04 21 
(24) 2009 04 21 
(31) 08007747.2 
(32) 2008 04 22 
(33) EP 
(86) PCT/EP2009/002988, 2009 04 21 
(73) იმპრეს გრუპ ბ.ვ. (NL) 

ზიუტფენსევეგ 51051, NL-7418 AH,  
დევენტერი (NL) 

(72) იოჰან,ვილემ რუტერდინკი (NL) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(54)  ხერხი და მოწყობილობა  

კონტეინერის კორპუსის რადიალურად  
გაფართოებისათვის.  

_________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(11) P 2013 5903 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 C 231/18 
C 07 C 233/58 
C 07 C 237/20 

(10) AP 2013 12350 A (44) 8(372)/2013 
(21) AP 2010 012350 
(22) 2010 01 29 
(24) 2010 01 29 
(31) 0950552 
(32) 2009 01 29 
(33) FR 
(86) PCT/EP2010/051045, 2010 01 29 
(73) პიერ ფაბრ მედიკამენტ (FR) 

45, პლას აბელ განს, 92100  
ბულონ-ბილანკური (FR) 

(72) მარკ ნიკოლა (FR); 
პოლ ჰელიე (FR); 
კათერინ დიარ (FR); 
ლორან სუბრა (FR) 

(74) გიორგი მეიფარიანი 
(54) (1S, 2R) - მილნაციპრანის სინთეზის  

მეთოდი 
_________________________________________ 
 
 
 

(11) P 2013 5897 B (51) Int. Cl. (2006) 
C 07 D 211/90 
A 61 K 31/4422 

(10) AP 2013 12362 A (44) 7(371)/2013 
(21) AP 2010 012362 
(22) 2010 03 11 
(24) 2010 03 11 
(31) 09154872.7; 0915919197.4; 09173816.1 
(32) 2009 03 11; 2009 04 30; 2009 10 22 
(33) EP; EP; EP 
(86) PCT/EP2010/053094, 2010 03 11 
(73) ,,გრინდეკსი“, ე ჯოინტ სტოკ კომპანი (LV) 

53, კრუსტპილს სტრიტ, 1057 რიგა (LV) 
(72) გუნარს დუბურსი (LV); 

ეგილს ბისენიკსი (LV); 
ილმარს სტონანსი (LV); 
ირინა შესტაკოვა (LV); 
ივარს კალვინში (LV); 
ბრიგიტა ვიგანტე (LV); 
იანის ულდრიკისი (LV); 
იმანტა ბრუვერე (LV); 
იანის პოიკანსი (LV); 
ილონა დომრაჩევა (LV); 
ელინა იასჩენკო (LV) 

(74) ხათუნა იმნაძე 
(54) 5-ფთორურაცილისა და 1,4-დიჰიდრო- 

პირიდინის ფარმაცევტული ნაერთი და  
მისი გამოყენება კიბოს მკურნალობი- 
სათვის 

_________________________________________ 
 
(11) P 2013 5907 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 401/04 
C 07 D 401/14 
A 61 K 31/454 
A 61 K 31/4545 
A 61 P 3/10 

(10) AP 2013 12490 A (44) 8(372)/2013 
(21) AP 2010 012490 
(22) 2010 05 27 
(24) 2010 05 27 
(31) 61/184355; 61/257621 
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(33) US; US 
(86) PCT/IB2010/052377, 2010 05 27 
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(73) სალიქს ფარმასიუტიკალზ, ლტდ. (US) 

1700 პერიმეტრ პარკ დრაივ, მორისვილი,  
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(72) კარენ, ს. გაშერსტი (US); 
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_________________________________________ 
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06531 ანკარა (TR) 

(72) ალი სალემ მილანი (IR) 
(74) გივი აკოფაშვილი 
(54) მრავალმიმართულებით გრეხითი  

ჰისტერეზისული დემპფერი 
_________________________________________ 
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მცხეთის ქ. 20, ბ. 34, 0179, თბილისი (GE); 
რევაზ კახიანი (GE) 
სულხან ცინცაძის ქ. 56, ბ. 1, 0160,  
თბილისი (GE); 
აკაკი კახიანი (GE) 
სულხან ცინცაძის ქ. 56, ბ. 1, 0160,  
თბილისი (GE) 

(72) რევაზ ვარსიმაშვილი (GE); 
მერაბ კახიანი (GE); 
ზურაბ ვარსიმაშვილი (GE); 
რევაზ კახიანი (GE); 
აკაკი კახიანი (GE) 

(54) ცვლადი გადაცემის ფარდობიანი  
კბილანური გადაცემა 

_________________________________________ 
 

ganyofileba H 
 
H 02 
 
(11) P 2013 5909 B (51) Int. Cl. (2006) 

 H 02 N 11/00 
(10) AP 2013 12508 A (44) 8(372)/2013 
(21) AP 2011 012508 
(22) 2011 12 20 
(24) 2011 12 20 
(73) ჯემალ გოგისვანიძე (GE) 

ვაზისუბნის დასახლება კორპ. 2ა, ბ. 43,  
0152, თბილისი (GE) 

(72) ჯემალ გოგისვანიძე (GE) 
(54) ელექტრომაგნიტური ძრავა 
_________________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 23 
 
(10) AU 2013 12778 U (51) Int. Cl. (2006) 

A 23 K 1/16 
A 23 K 1/175 

(21) AU 2012 012778 (22) 2012 07 04 
(71) იამზე ბეშკენაძე (GE) 

ვაზისუბანი, IV მკრ., I კვარტ., კორპ. 8,  
ბ. 99, 0152, თბილისი (GE) 

(72) იამზე ბეშკენაძე (GE); 
სპარტაკ უროტაძე (GE); 
ნანი ჟორჟოლიანი (GE); 
მაია გოგალაძე (GE); 
გივი ბეღელური (GE); 
ნანა ოსიპოვა (GE); 
თამარ კვერნაძე (GE) 

(54) ხელატების შემცველი ქიმიური  
დანამატი ფრინველთა საკვებში 

(57) ქიმიური დანამატი გ/100 კგ კომბინირე-
ბულ საკვებზე, შეიცავს: Ca-ის გლუტამინატს, 
Mg-ის და Cu-ის მეთიონინატს, Mn, Zn, Fe,     
Co-ის მეთიონინის ციტრატებს, კომპონენტე-
ბის შემდეგი თანაფარდობით წონით ნაწი-
ლებში: 

Ca•Gl•4H₂0  37,3-51,62 
Mg•(Mt)₂•4H₂0  65,94-91,26 

Cu•(Mt)₂•2H₂0  3,6-4,98 
Mn₂•Mt₂•L•4H₂0 30,73-42,53 
Zn₂•Mt₂•L•2H₂0  19,86-27,48 
Fe₂•Mt₂•L•6H₂0  18,22-25,22 

Co₂•Mt₂•L•4H₂0  0,1659-0,2296 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 47 
 
(10) AU 2013 12980 U (51) Int. Cl. (2006) 

A 47 J 37/07 
(21) AU 2013 012980 (22) 2013 01 28 
(71) იუზა  ნაცვლიშვილი (GE) 

კრწანისის ქ. კორპ. 3ა, ბ. 8, 0114,  
თბილისი (GE) 

(72) იუზა ნაცვლიშვილი  (GE) 
(54) ერთჯერადი გადასატანი მოწყობი- 

ლობა საკვები პროდუქტის თერმულად  
დასამუშავებლად 

(57) მოწყობილობა შეიცავს მუყაოს კორპუსს 
1, რომელსაც გააჩნია ძირი 2, გვერდითი კე-
დლები 3 და 4 და ტორსული კედლები 5 და 6. 
კორპუსის ძირითა და ხსენებული კედლებით 
შემოფარგლული შიგა არე წარმოადგენს წვის 
ზონას. მოწყობილობა, ასევე, შეიცავს შამფუ-
რებს და მათ განსათავსებელ საშუალებას 7, 
რომელიც შესრულებულია მავთულ-ღეროვა-
ნი კარკასის სახით. მავთულ-ღეროვანი კარკა-
სი მჭიდროდაა ჩასმული კორპუსში ისე, რომ 
კარკასის ნაწილებით ფორმირებული ის ზე-
დაპირი, რომელზეც შამფურები უნდა გან-
თავსდეს, განლაგებულია კორპუსის კედლე-
ბის პირზე გამავალი სიბრტყის გასწვრივ ან 
მის მაღლა. მოწყობილობა, ასევე, შეიცავს მუ-
ყაოს სახურავს 8, რომელზეც შესრულებუ-
ლია განაჭერი 9 კორპუსზე დამაგრებული სა-
ხელურის 10 გასატარებლად და ქაღალდის 
კონტეინერს   მყარი სათბობით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
                   5 დამოკიდებული 
ფიგურა:   4 

 
ფიგ. 2 

_________________________________________ 

sasargeblo modelebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 

kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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(10) AD 2013 753 S (51) 07-01 
(21) AD 2013 000753 
(22) 2013 05 29  
(28) 3 
(71) დავით დონაძე (GE) 

პეკინის ქ. 9, ბ. 34, 0160, თბილისი (GE) 
(72) დავით დონაძე (GE) 
(54) სასმისი  
(55)   
 

1.1  1.2   
 

1.3  1.4   

dizainebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
registraciis Sesaxeb 

 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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1.5  1.6  
 

2.1  
 

2.2  2.3  
 

2.4  3  
 

___________________________________________ 
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(10) AD 2013 742 S (51) 19-08 
(21) AD 2013 000742 
(22) 2013 03 26  
(28) 5 
(71) ირაკლი ქირია (GE) 
        გ. ძოწენიძის ქ. 5, ბ. 29, 0183, თბილისი (GE) 
(72) ირაკლი ქირია (GE) 
(74) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(54) ბოთლის ეტიკეტი  
(55)  
 

1     2     3  
 
 

4     5  
 

___________________________________________ 
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(11) D 2013 552 S (51) 20-03 
(10) AD 2013 736 S (44) 8(372)/2013 
(21) AD 2013 000736 
(22) 2013 02 13 
(24) 2013 02 13 
(18) 2018 02 13 
(73) ნუგზარ გოგუა (GE) 

ცუცქირიძის შეს. 4, 0103, თბილისი (GE) 
(72) ნუგზარ გოგუა (GE) 
(54) დროშის სადგამი 
_________________________________________ 
 

registrirebuli dizaini 
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F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) DM/079610     (51) 10-02  
(15) 2012 11 30     (45) 2013/21 (2013 05 31)  
(22) 2012 11 30    
(28) 7  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 BIEL/BIENNE (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89)  CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,  

TN, TR, UA  
(72) N° 1, 2, 3: Patrizio Vita, c/o Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano; N° 4, 5: Rossana Boffi,  

c/o Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano; N° 6, 7: Francesca Errani, c/o Swatchlab,  
Via Archimede 6, IT-20129 Milano  

(54) 1.-7. Wristwatches  
(55) 
 

1 2 3 4 5 6 7  
 

__________________________________________ 
 
 
 
 

dizainebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi 
saqarTvelos teritoriaze uflebaTa gavrcelebis moTxovniT 

 
 

(haagis SeTanxmebis 1960 wlis aqtisa da/an 1999 wlis Jenevis aqtis Tanaxmad) 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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(11) DM/079611     (51) 10-02  
(15) 2012 11 30     (45) 2013/21 (2013 05 31)  
(22) 2012 11 30    
(28) 2  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 BIEL/BIENNE (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,  

TN, TR, UA  
(72) N° 1, 2: Andrea Arrigoni  

c/o Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano  
(54) 1.-2. Wristwatches  
(55)  

1 2  
__________________________________________ 
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(11) DM/079612     (51) 10-02  
(15) 2012 11 30     (45) 2013/21 (2013 05 31)  
(22) 2012 11 30    
(28) 2  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 BIEL/BIENNE (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,  

TN, TR, UA  
(72) N°1: Lorenzo Vallone, c/o Swatchlab, Via Archimede 6, I-20129 Milano; N° 2: Francesca Errani,  

c/o Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano  
(54) 1.-2. Wristwatches  
(55)  
 

1 2  
__________________________________________ 
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(11) DM/079613     (51) 10-02  
(15) 2012 11 30     (45) 2013/21 (2013 05 31)  
(22) 2012 11 30    
(28) 1  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 BIEL/BIENNE (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG,  

TJ, TN, TR, UA  
(72) N° 1: Andrea Arrigoni 

c/o Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano  
(54) 1. Wristwatch  
(55)  

1  
__________________________________________ 
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(11) DM/079655     (51) 10-02  
(15) 2012 11 28     (45) 2013/21 (2013 05 31)  
(22) 2012 11 28    
(28) 3  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,  

TN, TR, UA  
(72) Damien Goyet  

Rue Principale 45, FR-68480 Winkel (France)  
(54) 1.-3. Watches  
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3 1.4 1.5  

1.6 1.7  
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2.1 2.2  
 
 

2.3 2.4 2.5  
 

2.6 2.7  
 

3.1 3.2  
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3.3 3.4 3.5  
 

3.6 3.7  
 

__________________________________________ 
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(11) DM/079656     (51) 10-02  
(15) 2012 11 28     (45) 2013/21 (2013 05 31)  
(22) 2012 11 28    
(28) 2  
(73) TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD)  

Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,  

TN, TR, UA  
(72) Mod. No. 1: Damien GOYET, Rue Principale 45, F-68480 Winkel (France); Mod. No. 2: Vianin Benoît,  

Rue de la Banque 13, CH-2400 LE LOCLE et Scherrer Philippe, Rue des Encrannes 10, CH-2800  
DELEMONT  

(54) 1.-2. Watch cases with bracelet  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 
 

1.4 1.5  
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1.6

1.7 1.8

2.1 2.2 2.3 2.4
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2.5

2.6 2.7

2.8  
__________________________________________ 
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(11) DM/079658     (51) 10-02  
(15) 2012 11 29     (45) 2013/21 (2013 05 31)  
(22) 2012 11 29    
(28) 1  
(73) CERTINA AG (CERTINA SA) (CERTINA LTD.)  

17, chemin des Tourelles, CH-2400 LE LOCLE (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,  

TN, TR, UA  
(72) Marco Scarinzi et Renato Scarinzi  

SCARINZI S.A., Rue d'Aarberg 107A, 2501 Bienne  
(54) 1. Watch case with bracelet  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 
 
 

1.4 1.5  
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1.6 1.7  
 

1.8  
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    
 
 

                                                      
 

 #15  2013 08 12 
 

dizainebi 

31 

(11) DM/080364     (51) 09-05  
(15) 2012 11 28     (45) 2013/21 (2013 05 31)  
(22) 2012 11 28    
(28) 1  
(30) 1: 29.05.2012; 002048819; EM  
(73) HAUSBRANDT TRIESTE 1892 S.P.A. Via Foscarini  

52, I-31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) (IT)  
(85) EM   
(86) IT, EM  
(87) IT, EM  
(88) IT, EM  
(89) EM  
(81) II. KP, MA. III. AL, BA, EG, GE, HR, KG, MD, ME, NO, RS, SG, TN, TR, UA  
(72) Fabrizio Zanett 

Viale Felissent, 55, I-31020 Villorba (Treviso)  
(54) 1. Coffee capsule  
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3 1.4  
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1.5 1.6  
 
 

1.7  
__________________________________________ 
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(11) DM/080899     (51) 13-03  
(15) 2013 04 29     (45) 2013/21 (2013 05 31)  
(22) 2013 04 29    
(28) 2  
(73) GUNSAN ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

Osmangazi Mahallesi Yildirim Beyazit Caddesi No:29, Sancaktepe/Istanbul (TR)  
(85)  --   
(86) TR  
(87) TR  
(88) TR  
(89) TR  
(81) III. AM, AZ, BA, EM, GE, HR, KG, MD, MK, RS  
(72) MURAT GUN  

Osmangazi Mahallesi Yildirim Beyazit Caddesi No:29 Sancaktepe/Istanbul  
(54) 1. Grounded socket; 2. Electric switch  
(55)  

1.1    1.2  
 

1.3    2.1  
 

2.2    2.3  
 

__________________________________________ 
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(11) DM/079650     (51) 23-02  
(15) 2012 12 06     (45) 2013/22 (2013 06 07)  
(22) 2012 12 06    
(28) 8  
(30) 08.06.2012; 002054668-0001-0008; EM  
(73) TOMIL S.R.O.  

Gen. Svatoně 149/IV, CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ)  
(85) EM   
(86) EM  
(87) EM  
(88) EM  
(89) EM  
(81) III. AZ, BA, CH, EG, GE, HR, IS, MD, ME, NO, RS, TN, TR, UA  
(72) Tomás Müller  

Zámecek 443/8, CZ-500 08 Hradec Králové  
(54) 1.-8. Fragrance dispensers  
(55)  

1.1 1.2

1.3 1.4

1.5 1.6
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1.7 2.1

2.2 2.3

2.4  

2.5  
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2.6 2.7

3.1 3.2

3.3 3.4

3.5 3.6
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3.7 4.1

4.2 4.3

4.4 4.5

4.6 4.7  

5.1 5.2  
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5.3 5.4

5.5 5.6  
 

5.7 6.1  

6.2 6.3  
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6.4 6.5

6.6 6.7

7.1 7.2 7.3  
 

7.4 7.5  
 

7.6 7.7  
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8.1 8.2

8.3 8.4

8.5 8.6

8.7  
__________________________________________ 
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(11) DM/079663     (51) 10-02  
(15) 2012 12 03     (45) 2013/22 (2013 06 07)  
(22) 2012 12 03    
(28) 14  
(73) ETA SA MANUFACTURE  

HORLOGÈRE SUISSE CH-2540 Grenchen (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,  

TN, TR, UA  
(72) Mod. No.1, 2, 3, 4, 7, 8: Michaela KOCH, Albrecht Achilles-Strasse 2, DE-10709 Berlin (ALLEMAGNE);  

Mod. No.5, 6: Véronique STOLL, Chemin de la Marnière 14A, CH-2504 Biel/Bienne (SUISSE);  
Mod. No.9, 10, 11: Adele DI MAIUTA, Viaduktstrasse 2, CH-2450 Grenchen (SUISSE) et Charlotte  
FABRE, Birkenweg 3, CH-2504 Biel/Bienne (SUISSE) et Véronique STOLL, Chemin de la Marnière 14A,  
CH-2504 Biel/Bienne (SUISSE); Mod. No.12, 13, 14: Jérémie Senggen, Chemin du Levant 135, CH-1005  
Lausanne (SUISSE)  

(54) 1.-14. Wristwatches  
(55)  

1 2 3 4 5 6  
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7 8 9 10 11  
 

12 13 14  
__________________________________________ 
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(11) DM/079717     (51) 08-07  
(15) 2012 12 03     (45) 2013/22 (2013 06 07)  
(22) 2012 12 03    
(28) 12  
(73) MÜLLER & MEIRER LEDERWARENFABRIK GMBH  

Am Markt 8, 55606 Kirn (DE)  
(85) EM   
(86) DE, EM  
(87) DE, EM  
(88) DE, EM  
(89) EM  
(81) II. BJ, BZ, CI, GA, KP, MA, ML, NE, SN, SR. III. AL, AM, AZ, BA, BW, CH, EG, EM, GE, GH, HR, IS,  

KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA, OM, RS, SG, ST, TR, UA  
(72) Steffen Neumann  

Albert-Schweitzer-Strasse 10, D-55606 Kirn  
(54) 1.-12. Clasps for leather goods  
(55)  

1.1 1.2

1.3 2.1

2.2 2.3

3.1 3.2
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3.3 4.1

4.2 4.3

4.4 4.5

5.1 5.2

5.3 6.1

6.2 6.3  
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6.4 7.1 7.2

7.3 8.1

8.2 8.3

9.1 9.2

9.3 9.4

9.5 9.6 9.7
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10.1 10.2 10.3

11.1 11.2 11.3

12.1 12.2

12.3 12.4 12.5

12.6  
__________________________________________ 
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(11) DM/080997     (51) 10-07  
(15) 2013 05 03     (45) 2013/23 (2013 06 14)  
(22) 2013 05 03    
(28) 1  
(73) HERMANN STAIB GMBH  

Grimmigweg 27, 75179 Pforzheim (DE)  
(85) DE, EM    
(86) DE, EM   
(87) DE, EM   
(88) DE, EM   
(89) EM  
(81) III. CH, EM, GE, NO, SG, TR, UA  
(54) 1. Watch bracelet  
(55)  

1.1

1.2

1.3  
__________________________________________ 
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(11) DM/081006     (51) 11-01  
(15) 2013 05 28     (45) 2013/23 (2013 06 14)  
(22) 2013 05 28    
(28) 16  
(73) "FREY WILLE" GMBH & CO. KG.  

Gumpendorferstrasse 81, A-1060 Wien (AT)  
(85) EM   
(86) EM  
(87) EM  
(88) EM  
(89) EM  
(81) III. CH, EG, EM, GE, HR, MD, MK, MN, SG, TR, UA  
(54) 1.-2. Bracelets 3. Pendant; 4. Earrings; 5.- 6. Bracelets; 7. Pendant; 8.-9. Bracelets; 10. Pendant;  

11.-12. Bracelets; 13. Pendant; 14.-15. Bracelets; 16. Pendant  
(55)  

1.1 1.2

1.3 1.4

1.5 2.1 2.2

2.3 3
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4.1 4.2

4.3 5.1

5.2 5.3

5.4 5.5

6.1 6.2 6.3
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7 8.1

8.2 8.3

8.4 8.5  

9.1 9.2 9.3

10 11.1
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11.2 11.3

11.4 11.5  
 

12.1 12.2 12.3  
 

13 14.1  

14.2 14.3  
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14.4 14.5  
 
 

15.1 15.2  
 
 
 

15.3 16  
__________________________________________ 
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(11) DM/081021     (51) 25-03  
(15) 2012 11 29     (45) 2013/23 (2013 06 14)  
(22) 2012 11 29    
(28) 2  
(73) YORULMAZER, RAFET EREN  

Askerocagi Caddesi No:15 Suzer Plaza Kat:30/31, Sisli Istanbul (TR)  
(85)  --   
(86) TR  
(87) n/a  
(88) n/a  
(89) TR  
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BW, CH, EG, EM, GE, GH, HR, IS, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA,  

OM, RS, RW, SG, ST, TJ, TN, UA  
(72) YORULMAZER  

Rafet Eren, Askerocagi Caddesi No:15 Suzer Plaza Kat:30/31 Sisli ISTANBUL  
(54) 1.-2. Buildings  
(55)  

1.1 1.2 1.2

1.4 2.1  
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2.2 2.3  
 
 

2.4  
__________________________________________ 
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(11) DM/079783     (51) 10-02  
(15) 2012 12 21     (45) 2013/24 (2013 06 21)  
(22) 2012 12 21    
(28) 8  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,  

TN, TR, UA  
(72) Mod. Nos. 1 et 3: Patrizio Vita, Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano (Italie); Mod. No. 2: Andrea  

Arrigoni, Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano (Italie); Mod. No. 4: Rossana Boffi, Swatchlab,  
Via Archimede 6, IT-20129 Milano (Italie); Mod. Nos. 5 à 7 : Michelangelo Pellegrino, Swatchlab,  
Via Archimede 6, IT-20129 Milano (Italie); Mod. No. 8: Antonio Fazio, Avenue de Cour 40, CH-1007  
Lausanne (Suisse)  

(54) 1.-8. Wristwatches  
(55)  

1 2 3 4 5 6 7 8  
 

__________________________________________ 
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(11) DM/079803     (51) 10-02  
(15) 2012 12 21     (45) 2013/24 (2013 06 21)  
(22) 2012 12 21    
(28) 2  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)  
(85) CH  
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,  

TN, TR, UA  
(72) Mod. No. 1: Rossana Boffi, Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano (Italie);  

Mod. No. 2: Antonio Fazio, Avenue de Cour 40, CH-1007 Lausanne (Suisse)  
(54) 1.-2. Wristwatches  
(55)  

1.1 1.2  
 
 

2.1 2.2  
__________________________________________ 
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(11) DM/079804     (51) 10-02  
(15) 2012 12 21     (45) 2013/24 (2013 06 21)  
(22) 2012 12 21    
(28) 2  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,  

TN, TR, UA  
(72) Mod. No. 1: Patrizio Vita, Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano (Italie); Mod. No. 2: Francesca  

Errani, Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano (Italie)  
(54) 1.-2. Wristwatches  
(55)  

1 2  
__________________________________________ 
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(11) DM/079805     (51) 10-02  
(15) 2012 12 21     (45) 2013/24 (2013 06 21)  
(22) 2012 12 21    
(28) 1  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,  
TN, TR, UA  
(72) Mod. No. 1: Patrizio Vita, Swatchlab  

Via Archimede 6, IT-20129 Milano (Italie)  
(54) 1. Wristwatch  
(55)  

1  
__________________________________________ 
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(11) DM/079806     (51) 10-02  
(15) 2012 12 21     (45) 2013/24 (2013 06 21)  
(22) 2012 12 21    
(28) 1  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,  

TN, TR, UA  
(72) Mod. No. 1: Danilo Sala, Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano (Italie)  
(54) 1. Wristwatch  
(55)  

1  
__________________________________________ 
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(11) DM/081039     (51) 25-03  
(15) 2012 12 28     (45) 2013/24 (2013 06 21)  
(22) 2012 12 28    
(28) 1  
(73) YORULMAZER, RAFET EREN  

Askerocagi Caddesi No:15 Suzer Plaza Kat:30/31, Sisli Istanbul (TR)  
(85) –  
(86) TR  
(87) n/a  
(88) n/a  
(89) TR  
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BW, CH, EG, EM, GE, GH, HR, IS, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA,  

OM, RS, RW, SG, ST, TJ, TN, UA  
(72) YORULMAZER, Rafet Eren  

Askerocagi Caddesi No:15 Suzer Plaza Kat:30/31 Sisli ISTANBUL  
(54) 1. Building  
(55)  

1.1    1.2  
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1.3  
 

1.4 1.5  
__________________________________________ 
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(11) DM/081051     (51) 06-06  
(15) 2013 05 28     (45) 2013/24 (2013 06 21)  
(22) 2013 05 28    
(28) 1  
(73) SAMET KALIP VE MADENI ESYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

Ataturk Mahallesi Inonu Caddesi No:8-13 Kirac-Esenyurt, TR-34513 Buyukcekmece ISTANBUL (TR)  
(85) TR   
(86) TR  
(87) TR  
(88) n/a  
(89) TR  
(81) III. AZ, EG, EM, GE, KG, OM, SY, TR, UA  
(72) Defne Koz Susani, 720 North Franklin, Suite 501, Chicago IL 60654, USA; Marco Susani, 720 North  

Franklin, Suite 501, Chicago IL 60654, USA  
(54) 1. Side panel for drawers  
(55)  

1.1 1.2

1.3  
__________________________________________ 
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(11) DM/081062     (51) 25-03  
(15) 2012 12 28     (45) 2013/24 (2013 06 21)  
(22) 2012 12 28    
(28) 1  
(73) YORULMAZER, RAFET EREN  

Askerocagi Caddesi No:15 Suzer Plaza Kat:30/31, Sisli Istanbul (TR)  
(85) --   
(86) TR  
(87) n/a  
(88) n/a  
(89) TR  
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BW, CH, EG, EM, GE, GH, HR, IS, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA,  

OM, RS, RW, SG, ST, TJ, TN, UA  
(72) Name: YORULMAZER  

Rafet Eren Address: Askerocagi Caddesi No:15 Suzer Plaza Kat:30/31 Sisli ISTANBUL  
(54) 1. Hotel building complex  
(55)  

1.1

1.2

1.3
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
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1.9

1.10

1.11  
__________________________________________ 
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(260) AM 2013 68812 A 
(210) AM 068812 
(220) 2012 09 12 
(731) შპს „ეს ემ ჯი“ 

ლ. ასათიანის ქ. 36ა, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(740) დავით ორჯონიკიძე 
(540)  

ლაქიფეი 
Luckypay 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
36 _ ფინანსებთან დაკავშირებული საქმიანო-
ბა; ფულად საკრედიტო ოპერაციები; მომსა-
ხურება, რომელიც ეხება ფულად-საფინანსო 
ოპერაციებს, ისეთს, როგორიცაა: მომსახურე-
ბა, გაწეული ყველა საბანკო დაწესებულებე-
ბის ან მათთან დაკავშირებული ინსტიტუტე-
ბის მიერ; მომსახურება, გაწეული ბანკისაგან 
განსხვავებული საკრედიტო დაწესებულების 
მიერ, როგორიცაა კოოპერაციული საკრედი-
ტო გაერთიანებები, დამოუკიდებელი ფინან-
სური კომპანიები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68813 A 
(210) AM 068813 
(220) 2012 09 12 
(731) შპს „ეს ემ ჯი“ 

ლ. ასათიანის ქ. 36ა, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(740) დავით ორჯონიკიძე 
(540)  

ლაქი ქარდი 
Lucky card 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
36 _ ფინანსებთან დაკავშირებული საქმიანო-
ბა; ფულად საკრედიტო ოპერაციები; მომსა-
ხურება, რომელიც ეხება ფულად-საფინანსო 
ოპერაციებს, ისეთს, როგორიცაა: მომსახურე-
ბა,  გაწეული  ყველა  საბანკო დაწესებულებე- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ბის ან მათთან დაკავშირებული ინსტიტუტე-
ბის მიერ; მომსახურება, გაწეული ბანკისაგან 
განსხვავებული საკრედიტო დაწესებულების 
მიერ, როგორიცაა კოოპერაციული საკრედი-
ტო გაერთიანებები, დამოუკიდებელი ფინან-
სური კომპანიები; 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68814 A 
(210) AM 068814 
(220) 2012 09 12 
(731) შპს „ეს ემ ჯი“ 

ლ. ასათიანის ქ. 36ა, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(740) დავით ორჯონიკიძე 
(540)  

ლაქიფეი ფულადი 
გზავნილი 

Luckypay money transfer 
 

(591) შავ-თეთრი 
(526) დისკლამაცია – სასაქონლო ნიშანი და-
ცულია მთლიანობაში, სიტყვიერი აღნიშვნა 
„ფულადი გზავნილი“ და "money transfer" დამო-
უკიდებელ სამართლებრივ დაცვას  არ ექვემ-
დებარება.  
(511)  
36 _ ფინანსებთან დაკავშირებული საქმიანო-
ბა; ფულად საკრედიტო ოპერაციები; მომსა-
ხურება, რომელიც ეხება ფულად-საფინანსო 
ოპერაციებს, ისეთს, როგორიცაა: მომსახურე-
ბა, გაწეული ყველა საბანკო დაწესებულებე-
ბის ან მათთან დაკავშირებული ინსტიტუტე-
ბის მიერ; მომსახურება, გაწეული ბანკისაგან 
განსხვავებული საკრედიტო დაწესებულების 
მიერ, როგორიცაა კოოპერაციული საკრედი-
ტო გაერთიანებები, დამოუკიდებელი ფინან-
სური კომპანიები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68973 A 
(210) AM 068973 
(220) 2012 09 24 

sasaqonlo niSnebi 
 

erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,  
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

registraciis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi ga-
moqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqme-
Ta kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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(731) შალვა გვარამაძე 
ბახტრიონის ქ., 1 კორპუსი, ბინა 10, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

SHALVINO 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 _ ღვინო. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69091 A 
(210) AM 069091 
(220) 2012 10 02 
(310) 85/585,622 
(320) 2012 03 30 
(330) US 
(731) ლენოვო (ბეიჯინგ) ლიმიტიდ 

N6, ჩუანგიე როუდი, შანგდი  
ინფორმეიშენ ინდასტრი ბეის, ჰაიდიან  
დისტრიქტი, პეკინი, 100085, ჩინეთი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.17- 
(511)  
9 _ კომპიუტერები, სახელდობრ, გადასატანი 
კომპიუტერები და პლანშეტური კომპიუტერე-
ბი, და მათთან გამოსაყენებელი კომპიუტერუ-
ლი უზრუნველყოფისა და პერიფერიული მოწ-
ყობილობების ჩათვლით. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69092 A 
(210) AM 069092 
(220) 2012 10 03 
(731) სს „ლიბერთი კაპიტალი“ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 74, 0162,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

ლიბერთი კაპიტალი 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
36 _ საინვესტიციო საქმიანობა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69119 A 
(210) AM 069119 
(220) 2012 10 04 
(310) 201220517 
(320) 2012 04 17 
(330) AZ 
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს)  

ლიმიტედ 
გლოუბ ჰაუზი, 4 ტემპლ პლეისი,  

ლონდონი WC2R 2 PG, გაერთიანებული  
სამეფო 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

STREAMLINED 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 _ სიგარეტი, თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
სანთებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69120 A 
(210) AM 069120 
(220) 2012 10 04 
(731) ემილიო პუკი ინტერნაციონალ ბ.ვ 

აუდე უტრეხტსევეგ 22-24, 3743 KN  
ბაარნი, ნიდერლანდი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

PUCCI 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 _ სუნამოები, ტუალეტის წყალი, ოდეკოლო-
ნები; პირადი მოხმარების საპნები; კოსმეტი-
კური დანიშნულების ეთერზეთები; პირადი 
მოხმარების დეზოდორანტები; კოსმეტიკური 
საშუალებები, კოსმეტიკური გელები და პრე-
პარატები აბაზანისა და შხაპისათვის, კოსმე-
ტიკური კრემები და ლოსიონები თმის, სახისა 
და სხეულისთვის; შამპუნები; საპარსი პრეპა-
რატები, გაპარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი 
ლოსიონები, ბალზამები და გელები. 
 

9 _ სათვალეები, მზის სათვალეები და სათვა-
ლეების ბუდეები. 
 

14 _ საიუველირო ნაწარმი და ბიჟუტერია, სა-
ხელდობრ, საყურეები, მანჟეტის საკინძეები, 
სამაჯურები, ბროშები, ყელსაბამები, კულო-
ნები, ბრელოკები, ბეჭდები, თვლიანი ბეჭდები, 
გასაღების ბრელოკები; საათები, სამაჯურები 
საათებისთვის და ფუტლიარები საათებისთ-
ვის. 
 

18 _ ტყავის და ხელოვნური ტყავის ყუთები; 
სამგზავრო ჩანთები, სამგზავრო ნაკრებები 
(ტყავ-გალანტერეა), სამგზავრო ჩანთა – საკ-
ვოიაჟები, სამგზავრო ჩანთები ტანსაცმლის-
თვის; ნესესერები ტუალეტის საკუთნოსთვის 
(არასავსე); ზურგჩანთები; ქალის ხელჩანთე-
ბი; ტყავის პორტფელები დოკუმენტებისთვის; 
საფულეები, ქისები ხურდა ფულისთვის, გასა-
ღებების ფუტლიარები (ტყავის ნაკეთობა), 
ქოლგები. 
 

25 _ ტანსაცმელი და ქვედა საცვლები, სახელ-
დობრ, პერანგები, სპორტული ტიპის მაისურე-
ბი, პულოვერები, ქვედაბოლოები, კაბები, შა-
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რვლები, მანტო, პალტო, ქურთუკები, ქამრები 
(ტანსაცმელი), ყელსახვევი, შარფები, ხელ-
თათმანები, ჰალსტუხები, წინდები, ქალის ქვე-
და საცვლები, საცურაო კოსტიუმები, ღამის 
თეთრეული; ფეხსაცმელი; თავსაბურავები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69121 A 
(210) AM 069121 
(220) 2012 10 04 
(731) ემილიო პუკი ინტერნაციონალ ბ.ვ 

აუდე უტრეხტსევეგ 22-24, 3743 KN  
ბაარნი, ნიდერლანდი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

EMILIO PUCCI 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 _ სუნამოები, ტუალეტის წყალი, ოდეკოლო-
ნები; პირადი მოხმარების საპნები; კოსმეტი-
კური დანიშნულების ეთერზეთები; პირადი 
მოხმარების დეზოდორანტები; კოსმეტიკური 
საშუალებები, კოსმეტიკური გელები და პრე-
პარატები აბაზანისა და შხაპისათვის, კოსმე-
ტიკური კრემები და ლოსიონები თმის, სახისა 
და სხეულისთვის; შამპუნები; საპარსი პრე-
პარატები, გაპარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი 
ლოსიონები, ბალზამები და გელები. 
 

9 _ სათვალეები, მზის სათვალეები და სათ-
ვალეების ბუდეები. 
 

14 _ საიუველირო ნაწარმი და ბიჟუტერია, სა-
ხელდობრ, საყურეები, მანჟეტის საკინძეები, 
სამაჯურები, ბროშები, ყელსაბამები, კულო-
ნები, ბრელოკები, ბეჭდები, თვლიანი ბეჭდები, 
გასაღების ბრელოკები; საათები, სამაჯურები 
საათებისთვის და ფუტლიარები საათებისთ-
ვის. 
 

18 _ ტყავის და ხელოვნური ტყავის ყუთები; 
სამგზავრო ჩანთები, სამგზავრო ნაკრებები 
(ტყავ-გალანტერეა), სამგზავრო ჩანთა – საკ-
ვოიაჟები, სამგზავრო ჩანთები ტანსაცმლის-
თვის; ნესესერები ტუალეტის საკუთვნოსთვის 
(არასავსე); ზურგჩანთები; ქალის ხელჩანთე-
ბი; ტყავის პორტფელები დოკუმენტებისთვის; 
საფულეები, ქისები ხურდა ფულისთვის, გასა-
ღებების ფუტლიარები (ტყავის ნაკეთობა), ქო-
ლგები. 
 

25 _ ტანსაცმელი და ქვედა საცვლები, სახელ-
დობრ, პერანგები, სპორტული ტიპის მაისურე-
ბი, პულოვერები, ქვედაბოლოები, კაბები, შა-
რვლები, მანტო, პალტო, ქურთუკები, ქამრები 
(ტანსაცმელი), ყელსახვევი, შარფები, ხელ-
თათმანები, ჰალსტუხები, წინდები, ქალის ქვე-

და საცვლები, საცურაო კოსტიუმები, ღამის 
თეთრეული; ფეხსაცმელი; თავსაბურავები. 
 

35 _ მომსახურებები საცალო ვაჭრობის სფე-
როში და მაღაზიების ონ-ლაინ რეჟიმში მომ-
სახურებები ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, თავ-
საბურავების, ტყავის ნაწარმის, სათვალეების, 
საიუველირო ნაწარმის და ბიჟუტერიის, საა-
თებისა და ჩემოდნების საცალო ვაჭრობი-
სათვის; საქონლის პრეზენტაცია (ტანსაცმე-
ლი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავები, ტყავის ნა-
წარმი, სათვალეები, საიუველირო ნაწარმი და 
ბიჟუტერია, საათები და ჩემოდნები) ყველა 
მედია საშუალებებში საცალო ვაჭრობის 
მიზნით. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69122 A 
(210) AM 069122 
(220) 2012 10 04 
(310) FI2012 C000546 
(320) 2012 04 11 
(330) IT 
(731) ემილიო პუკი ინტერნაციონალ ბ.ვ 

აუდე უტრეხტსევეგ 22-24, 3743 KN  
ბაარნი, ნიდერლანდი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

PUCCI 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 _ მომსახურებები საცალო ვაჭრობის სფე-
როში და მაღაზიების ონ-ლაინ რეჟიმში მომ-
სახურებები ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, თავ-
საბურავების, ტყავის ნაწარმის, სათვალეების, 
საიუველირო ნაწარმის და ბიჟუტერიის, საა-
თებისა და ჩემოდნების საცალო ვაჭრობი-
სათვის; საქონლის პრეზენტაცია (ტანსაცმე-
ლი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავები, ტყავის ნა-
წარმი, სათვალეები, საიუველირო ნაწარმი და 
ბიჟუტერია, საათები და ჩემოდნები) ყველა მე-
დია საშუალებებში საცალო ვაჭრობის მიზ-
ნით. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69149 A 
(210) AM 069149 
(220) 2012 10 05 
(310) 20120519 
(320) 2012 04 17 
(330) AZ 
(731) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
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(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.05-27.05.10-27.05.22- 
(511)   
34 _ სიგარეტი, თამბაქო და თამბაქოს ნა-
წარმი, სანთებლები, ასანთი და მწეველთა 
საკუთნო. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69167 A 
(210) AM 069167 
(220) 2012 10 09 
(731) მერიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ 

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,  
მერილენდი 20817, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

MARRIOTT 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
36 _ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები, სახელდობრ, მომსახურებები 
დაკავშირებული აპარტამენტების, ბინების, 
კონდომინიუმების, დროებითი სარგებლობის 
საკუთრების, ვილების, დასასვენებელი სახ-
ლების და ყველა სახის უძრავი ქონების მშე-
ნებლობასთან, შესყიდვასთან, გაყიდვასთან, 
იჯარასთან, მართვასთან, ფუნქციონირებასა 
და საშუამავლო საქმიანობასთან და მათთან 
დაკავშირებულ აპარატურასა და ხელსაყრელ 
პირობებთან; უძრავ ქონებასთან დაკავშირე-
ბული საშუამავლო მომსახურებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69168 A 
(210) AM 069168 
(220) 2012 10 09 
(731) მერიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ 

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,  
მერილენდი 20817, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01-27.05.17- 
(511) 
36 _ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომ-
სახურებები, სახელდობრ, მომსახურებები და-
კავშირებული აპარტამენტების, ბინების, კონ-

დომინიუმების, დროებითი სარგებლობის სა-
კუთრების, ვილების, დასასვენებელი სახლე-
ბის და ყველა სახის უძრავი ქონების მშენებ-
ლობასთან, შესყიდვასთან, გაყიდვასთან, იჯა-
რასთან, მართვასთან, ფუნქციონირებასა და 
საშუამავლო საქმიანობასთან და მათთან და-
კავშირებულ აპარატურასა და ხელსაყრელ 
პირობებთან; უძრავ ქონებასთან დაკავშირე-
ბული საშუამავლო მომსახურებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69169 A 
(210) AM 069169 
(220) 2012 10 09 
(731) მერიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ 

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,  
მერილენდი 20817, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  
 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.19.00- 
(511) 
36 _ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომ-
სახურებები, სახელდობრ, მომსახურებები და-
კავშირებული აპარტამენტების, ბინების, კონ-
დომინიუმების, დროებითი სარგებლობის სა-
კუთრების, ვილების, დასასვენებელი სახლე-
ბის და ყველა სახის უძრავი ქონების მშენებ-
ლობასთან, შესყიდვასთან, გაყიდვასთან, იჯა-
რასთან, მართვასთან, ფუნქციონირებასა და 
საშუამავლო საქმიანობასთან და მათთან და-
კავშირებულ აპარატურასა და ხელსაყრელ 
პირობებთან; უძრავ ქონებასთან დაკავშირე-
ბული საშუამავლო მომსახურებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69240 A 
(210) AM 069240 
(220) 2012 10 15 
(731) რაკ კერამიკს პ.ს.კ. 

ს.ყ. 4714, ელ-ჯაზეირა ელ-ჰამრა მეინ  
როუდი რას-ელ-ხაიმაჰი, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

 
(591) წითელი 
(531) 27.05.10-29.01.01- 
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(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთ-
ლიანობაში. ნიშანში შემავალი სიტყვიერი 
ელემენტი  "PORCELAIN" არ წარმოადგენს და-
მოუკიდებელი სამართლებრივი დაცვის სა-
განს. 
(511) 
8 _ მჭრელი ინსტრუმენტები და ნაკეთობა, მათ 
შორის, ჩანგლები, დანები, კოვზები, სუფრის 
საკუთნო, არაკეთილშობილი ლითონის. 
 

21 _ ფაიფურისაგან, გამჭვირვალე ფაიფური-
საგან და მინისგან დამზადებული სამზარეუ-
ლო და საყოფაცხოვრებო ჭურჭელი და სა-
თავსები (კონტეინერები), ფაიფურისაგან, გამ-
ჭვირვალე ფაიფურისაგან და მინისგან დამ-
ზადებული მაგიდის ჭურჭელი, ბოთლები, ნი-
ჟარები, საპნის დამჭერები, პირსახოცის სა-
კიდრები, ტუალეტის ქაღალდის დამჭერები. 
 

24 _ მაგიდის თეთრეული. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69327 A 
(210) AM 069327 
(220) 2012 10 19 
(731) თვენთიზ სენჩერი ფოქს ფილმ  

კორპორეიშენ 
10201 უესტ პიკო ბულვარი, ლოს- 
ანჯელესი, კალიფორნია 90035, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

FOX 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
38 _ მომსახურება დაკავშირებული ტელეგა-
დაცემასთან და ტელემაუწყებლობასთან; მომ-
სახურება დაკავშირებული რადიომაუწყებ-
ლობასთან. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69328 A 
(210) AM 069328 
(220) 2012 10 19 
(731) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა. 

CH-1800 ვევე, შვეიცარია 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  
 

 
 

 

(591) მწვანე, ლურჯი, ყავისფერი,  
ვარდისფერი 

(531) 02.05.01-02.05.23-11.01.04-20.01.03- 
28.19.00-29.01.14- 

(511)  
9 _ სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენ-
ტები; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლე-
ბი; ხმის ჩამწერი დისკები; კომპაქტ-დისკები; 
ციფრული ვიდეოდისკები (DVD) და სხვა ციფ-
რული ჩამწერი მატარებლები; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა; აუდიო-ვიზუა-
ლური სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუ-
მენტები; 
 

16 _ ქაღალდი; მუყაო; ქაღალდის და მუყაოს 
აფიშის დაფები; მუყაოს ნაკეთობა; თარგები 
კერვისათვის; ქუდის მუყაოს კოლოფები; მუ-
ყაოს ტუბუსები; ქაღალდის და მუყაოს კო-
ლოფები და ყუთები, ბოთლის მუყაოს ან ქა-
ღალდის შემოსახვევები, ბოთლის მუყაოს ან 
ქაღალდის საფუთავები; ქაღალდის ან მუყაოს 
დაფები განცხადებებისათვის, ქაღალდის ან 
მუყაოს საგზაო ნიშნები, ქაღალდის ან მუ-
ყაოს დაფები განცხადებებისათვის, თეთრი 
ფერის მუყაო, მუყაოს ყუთები, ყავისფერი მუ-
ყაო, საქარგი მუყაო, პერკოლაციური მუყაო, 
საფილტრავი ქაღალდი და მუყაო, წყალგაუმ-
ტარი ქაღალდი და მუყაო, რადარული ქაღალ-
დი, გოფრირებული და დაღარული ქაღალდი; 
საბეჭდი ქაღალდი ფოსტის მუშაკისათვის, 
ნაბეჭდი პროდუქცია, საკანცელარიო და სა-
ყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივ-
თიერებები, სასწავლო მასალა და თვალსაჩი-
ნოება (აპარატურის გარდა). 
 

41 _ პროფესიული ორიენტირება (რჩევები გა-
ნათლებისა და სწავლების სფეროში), დაუს-
წრებელი სწავლება, სემინარების ორგანიზე-
ბა და ჩატარება, კონფერენციების ორგანი-
ზება და ჩატარება, კულტურულ-საგანმანათ-
ლებლო გამოფენების ორგანიზება, წიგნების 
გამოცემა, ტექსტების გამოქვეყნება გარდა 
სარეკლამო ტექსტებისა, ვიდეოჩანაწერების 
გამოქვეყნება, ვიდეოჩანაწერების მონტაჟი, კი-
ნოდარბაზებით უზრუნველყოფა, სცენარის-
ტების სამსახური, ვიდეოფილმების წარმოება, 
რადიო და ტელეპროგრამების მონტაჟი, რაცი-
ონალურ კვებასთან დაკავშირებული სწავ-
ლება, კვებასა და საკვებთან დაკავშირებული 
ყველა სახის სასწავლო-საგანმანათლებლო 
მომსახურება, განსაკუთრებით, სწავლება და-
კავშირებული კვების ტექნოლოგიასთან, კვე-
ბასთან, კულინარიასა და სარესტორნო ინ-
დუსტრიასთან. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69371 A 
(210) AM 069371 
(220) 2012 10 24 
(731) თამაზ პაპუნაშვილი 

მგალობლიშვილის ქ.3, 0160, თბილისი,  
საქართველო 
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(540)  

 
(591) წითელი 
(531) 25.01.01-25.03.03-27.05.03-29.01.01- 
(511)  
25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69387 A 
(210) AM 069387 
(220) 2012 10 25 
(310) 010849289 
(320) 2012 04 30 
(330) EM  
(731) ჯდბ ინტერნეშენელ გრუპ კომპანი  

ლიმიტიდ 
პალმ გროუვ ჰაუზ ს/ყ 438 როუდ თაუნ  
ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები (დიდი  
ბრიტანეთი) 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  
 

 
 

(591) ყავისფერი „პანტონი 490C“, წითელი  
„პანტონი 186C“, ყვითელი „პანტონი  
108C“, შავი  

(531) 26.04.22-26.11.08-28.03.00-29.01.12- 
(511)  
5 _ ჩინური წამლები და სამკურნალო მცენა-
რეები; ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰი-
გიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნუ-
ლების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვე-
ბა; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის და-
საბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
 

30 _ ჩაი ან ბალახებზე დამზადებული ჩაის 
პროდუქტები; ყავა, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, 
ტაპიოკა, საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტები, პურ-ფუნთუ-
შეული და საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; 
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საწებ-

ლები (საკაზმები); სუნელები; საკვები ყინუ-
ლი. 
 

32 _ სასმელები; სასმელების დასამზადებელი 
პრეპარატები; ლუდი; მინერალური და გაზია-
ნი წყლები და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; 
ხილის სასმელები და ხილის წვენები, ვაჟინე-
ბი და სხვა პრეპარატები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69392 A 
(210) AM 069392 
(220) 2012 10 25 
(731) კოულდ სტოუნ კრიმერი, ინკ. 

9311 ე ვია დე ვენტურა, სკოტსდეილი,  
AZ 852581, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

 
(591) წითელი, მუქი წითელი, ჩალისფერი,  

თეთრი 
(531) 08.01.18-29.01.15- 
(511)  
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები, 
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო, ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეუ-
ლი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი, 
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზ-
მები; სანელებლები; საკვები ყინული. 
 

32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და 
სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენი-
ლობები. 
 

43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69439 A 
(210) AM 069439 
(220) 2012 10 29 
(731) მიხეილ ცოგოშვილი 

თემქა, მე-3 მკრ. 4 კვ. კორპ.53, ბინა 19,  
თბილისი, საქართველო 
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(540)  

 
(591) მალინისფერი, იასამნისფერი 
(531) 26.04.09-27.05.19-29.01.12- 
(511) 
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური, აუდიტი. 
 

36 _ დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერა-
ციები, საბანკო დაწესებულებები, ვალუტის 
გადამცვლელი ბროკერები, საკრედიტო დაწე-
სებულებები. 
 

45 _ იურიდიული მომსახურება; საკუთრების 
ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური; 
ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების 
დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ გა-
წეული პერსონალური და სოციალური მომ-
სახურება, არბიტრაჟი, საადვოკატო მომსახუ-
რება, სანოტარო მომსახურება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69440 A 
(210) AM 069440 
(220) 2012 10 29 
(731) შპს „მზიური“ 

წერეთლის გამზ.117, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

 
(591) ყვითელი, მწვანე, თეთრი 
(531) 01.03.16-25.01.05-28.19.00-29.01.14- 
(511)  
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
ნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები. 
 

30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიო-
კა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი, პურ-
ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; 
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმე-
ბი; სანელებლები; საკვები ყინული. 
__________________________________________ 

(260) AM 2013 69443 A 
(210) AM 069443 
(220) 2012 10 30 
(731) შპს „იმერიონი“ 

ქავთარაძის ქ.19, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  
 

 
 

(591) წითელი, ყვითელი, თეთრი, ლურჯი,  
შავი 

(531) 08.01.06-25.01.01-28.19.00-29.01.14- 
(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთ-
ლიანობაში. მასში შემავალი სიტყვიერი ელე-
მენტები „ორცხობილა ვანილით“ არ წარმო-
ადგენს დამოუკიდებელი სამართლებრივი და-
ცვის საგანს. 
(511)  
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიო-
კა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; 
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-
ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; 
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმე-
ბი; სანელებლები; საკვები ყინული. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69449 A 
(210) AM 069449 
(220) 2012 10 30 
(731) შპს ,,ენდოკრინოლოგიის ეროვნული  

ინსტიტუტი“ 
ლუბლიანას ქ.2/6, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

(740) მიხეილ გოცირიძე 
(540)  
 

 
 

(591) მუქი მწვანე, ღია მწვანე, შავი,  
ნაცრისფერი 

(531) 05.01.16-27.05.11-28.19.00-29.01.12- 
(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთ-
ლიანობაში. მასში შემავალი სიტყვიერი ელე-
მენტები „ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინს-
ტიტუტი NATIONAL INSTITUTE OF ENDOCRI-
NOLOGY“ არ წარმოადგენს დამოუკიდებელი 
სამართლებრივი დაცვის საგანს. 
(511)  
44 _ სამედიცინო მომსახურება, კერძოდ: ამბუ-
ლატორიული (ზოგადი ენდოკრინოლოგია, 
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ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები, შაქრია-
ნი დიაბეტი, თირკმლის ზედა ჯირკვლის პა-
თოლოგიები და ა.შ.) და სტაციონარული (ენ-
დოკრინოლოგიური ქირურგია). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69450 A 
(210) AM 069450 
(220) 2012 10 30 
(731) შპს „სტანდარტ ტობაკო  

ინკორპორეიტედი“ 
აბუსერიძე-ტბელის ქ. 13, 0120,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540)  

 
 

(591) თეთრი, შავი, ლურჯი, ცისფერი, რუხი,  
წითელი 

(531) 24.01.03-24.01.15-25.01.01-27.05.05- 
27.07.02-29.01.14- 

(511)  
34 _ თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; მწეველთა 
საკუთნო; ასანთი.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69482 A 
(210) AM 069482 
(220) 2012 10 31 
(731) ზე რონალდ რეიგან პრეზიდენშლ  

ფაუნდეიშნ 
40 პრეზიდენშლ დრაივი, სიმი-ველი,  
კალიფორნია 93065, აშშ 

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540)  

RONALD REAGAN 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტრო-
ლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრო-
ბის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, 
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსა-
ხულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოე-
ბელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური 
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; კომ-

პაქტ-დისკები, DVD და ინფორმაციის სხვა 
ციფრული მატარებლები; მექანიზმები აპარა-
ტებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს 
აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმა-
ციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და 
კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფა; ცეცხლმქრობები. 
 

16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რო-
მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნა-
ბეჭდი პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუ-
შაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქა-
ღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყო-
ფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიე-
რებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; სა-
ბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის 
გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოე-
ბა (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესა-
ფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება 
სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული 
კლიშე. 
 

25 _ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური; საინფორმაციო მომსახურება, სა-
ხელდობრ, ვებსაიტების მეშვეობით აუდიო, 
ვიდეო, ფოტოგრაფიული და პროზაული სა-
ხით პრეზენტაციების წარდგენა ისტორიის, 
სამოქალაქო სამართლის და სამოქალაქო 
საზოგადოების, სახელმწიფო მართვის საკით-
ხებში; სუვენირებით მოვაჭრე საცალო ვაჭ-
რობის ონლაინ მაღაზიები; სუვენირებით მო-
ვაჭრე საცალო ვაჭრობის მაღაზიები; ღონის-
ძიებებზე ბილეთების ონლაინური გაყიდვა. 
 

36 _ დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერა-
ციები; საქველმოქმედო თანხების მოზიდვა. 
 

41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება; მუზეუმების და ბიბლიოთეკების 
მომსახურება; საგანმანათლებლო მომსახუ-
რება; სახელდობრ, სემინარების და საგან-
მანათლებლო პროგრამების ჩატარება ისტო-
რიის, სამოქალაქო სამართლის და სამოქა-
ლაქო საზოგადოების, სახელმწიფო მართვის 
საკითხებში; ინტერნეტ (ონლაინ) კონფერენ-
ციები ისტორიის, სამოქალაქო სამართლის 
და სამოქალაქო საზოგადოების, სახელმწიფო 
მართვის საკითხებში; გართობების, ისტორიუ-
ლი გამოფენების და მსგავსი ღონისძიებების 
პირდაპირ ეთერში წარდგენით საზოგადოებ-
რივი ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატა-
რება. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2013 69811 A 
(210) AM 069811 
(220) 2012 11 27 
(731) მილერ ბრუინგ ინტერნეშენელ ინკ.  

დელავერის კორპორაცია 
3939 უესტ ჰაილენდ ბულვარი, მილუოკი,  
უისკონსინი 53208, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  
 

 
 

(591) ოქროსფერი, სხვადასხვა ტონის  
ლურჯი, ცისფერი, თეთრი, წითელი 

(531) 26.01.22-26.11.12-27.05.11-27.05.17- 
27.05.19-29.01.13- 

(511) 
 32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყლები 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სხვა 
შედგენილობები სასმელების დასამზადებ-
ლად . 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70112 A 
(210) AM 070112 
(220) 2012 12 20 
(731) დისნეი ენტერპრაიზის, ინკ. 

დელავერის შტატის კორპორაცია 
500 საუთ ბუენა ვისტა სტრიტ, ბარბენქ,  
შტატი კალიფორნია 91521, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

MICKEY MOUSE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სა-
რეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, 
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავე-
ბის პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია, 
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები, 
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და 
პასტები; გაპარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი 
ლოსიონები; ანტიპერსპირანტები; არომათე-
რაპიული ზეთები; ხელოვნური წამწამები და 
ხელოვნური ფრჩხილები; ჩვილებისთვის ზე-
თები; ჩვილებისთვის საწმენდები; აბაზანის 
გელები; აბაზანის პუდრები (ტალკი); კოსმე-
ტიკური ნიღბები; ფერ-უმარილი; სხეულის 
კრემები, ლოსიონები და პუდრები; სუნთქვის 
გამახალისებლები; ქაფები აბაზანისთვის; 
ოდეკოლონები; კოსმეტიკური საშუალებები; 
კბილის პასტები და ფხვნილები; დეოდორან-
ტები; შესაფრქვევი პუდრი საშუალებები; 

ეთერზეთები პირადი გამოყენებისათვის; თვა-
ლის ლაინერები; თვალის ჩრდილები; წარბე-
ბის ფანქრები; სახის პუდრები; სახის კრემები; 
სახის ლოსიონები; სახის ნიღბები; სახის 
სკრაბები (საწმენდები); არომატული ფითი-
ლები ოთახის არომატიზებისათვის; არომატი-
ზატორები პირადი მოხმარებისათვის; თმის 
გელები; თმის კონდიციონერები; თმის შამპუ-
ნები; თმის მუსები; თმის კრემები; თმის ლა-
ქი/სპრეი; ხელის კრემები; ხელის ლოსიონები; 
ხელის საპნები; ტუჩის ბალზამები; პომადები; 
პომადის დამჭერები; ტუჩის საპრიალებლები; 
თხევადი საპნები; გრიმები; წარბების და 
წამწამების შესაღები კოსმეტიკური საშუალე-
ბები; პირსავლებები; ფრჩხილების მოვლისთ-
ვის განკუთვნილი პრეპარატები; ფრჩხილების 
საპრიალებელი საშუალებები; ფრჩხილების 
გასამაგრებელი საშუალებები; ფრჩხილების 
ლაქები/გასაპრიალებელი საშუალებები; არა-
სამედიცინო დანიშნულების ტუალეტის სა-
კუთვნოები; სუნამოები; პოპური, არომატული 
ყვავილების და მცენარეების ნარევები; არო-
მატული ნივთიერება ოთახის არომატიზების-
თვის; საპარსი კრემები; კანისათვის საპნები; 
ტალკ-პუდრები; ტუალეტის წყლები; კანის 
კრემები; კანის დამატენიანებლები; მზისგან 
დამცავი კოსმეტიკური საშუალებები; მზის 
სხივებისგან დამცავი საშუალებები. 
 

5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრე-
პარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიე-
ნური პრეპარატები; ჩვილების სახვევების 
(ჩვილების ამოსახვევი ჩვრები), ძუძუთი კვების 
დროს გამოსაყენებელი ბალიშების ჩათვლით; 
დიეტური საკვები და ნივთიერებები სამედი-
ცინო და ვეტერინარული გამოყენებისთვის, 
ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამია-
ნებისთვის და ცხოველებისთვის; სალბუნები, 
გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟე-
ნი მასალები, კბილის ტვიფრები; მადეზინ-
ფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველე-
ბის გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგი-
ციდები, ჰერბიციდები. 
 

9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონ-
ტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავ-
ლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექ-
ტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქ-
მნის, დაგროვების, რეგულირების ან მართვის 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გა-
მოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმ-
წარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგ-
ნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; 
კომპაქტური დისკები, DVD და სხვა ციფრული 
ჩანაწერებიანი მატარებლები; სავაჭრო ავტო-
მატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წი-



                                                    
 
 

                                                      
 

 #15  2013 08 12 
 

sasaqonlo niSnebi 

75 

ნასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, სა-
ანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშა-
ვებელი აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომ-
პიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა; 
ცეცხლმქრობები; აუდიოდისკები, აუდიოჩანა-
წერები; აუდიო- და ვიდეოჩანაწერები; აუდიო-
ხმამაღლამოლაპარაკეები; ბინოკლები; კალ-
კულატორები; კამკორდერები/ ვიდეო-კამერე-
ბი; კამერები; CD-ROM-ები; CD-ROM-ის ამძრა-
ვები (როგორც კომპიუტერის ნაწილი); CD-
ROM-ის ჩამწერები (როგორც კომპიუტერის 
ნაწილები); ფიჭური ტელეფონები; ფიჭური 
ტელეფონების აქსესუარები; ფიჭური ტელე-
ფონის ფუტლიარები; მუსიკალური ჩანაწერე-
ბის მატარებელი ჩიპები; ფიჭური ტელეფონე-
ბისთვის წაღმა პირის პანელები; კომპაქტური 
დისკის ფლეიერები; კომპაქტური დისკის რე-
კორდერები; კომპაქტური დისკები; კომპიუტე-
რული სათამაშო პროგრამები; კარტრიჯები 
და დისკები კომპიუტერული თამაშობებისთ-
ვის; კომპიუტერები; კომპიუტერული მოწყობი-
ლობები (აპარატურა); კომპიუტერის კლავია-
ტურა; კომპიუტერის მონიტორები; კომპიუტე-
რის „მაუსები“, კომპიუტერის დისკის ამძრა-
ვები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა; უსადენო ტელეფონები; დეკორატიული 
მაგნიტები; ციფრული კამერები; ციფრული 
ვიდეო- და აუდიოფლეიერები; DVD-ფლეიე-
რები; DVD-რეკორდერები; ციფრული უნივერ-
სალური დისკები; ციფრული ვიდეოდისკები; 
წინასწარ ჩაწერილი ოპტიკური და მაგნეტო-
ოპტიკური დისკები; ოპტიკური და მაგნეტო-
ოპტიკური ფლეიერები და რეკორდერები 
აუდიო-, ვიდეო- და კომპიუტერული მონაცემე-
ბისთვის; ელექტრული და ოპტიკური კაბელე-
ბი; ელექტრონული პერსონალური ორგანაი-
ზერები; სათვალის ფუტლიარები; სათვალეე-
ბი; პენსნე; გრადუირებული სახაზავები ოფი-
სებისთვის და საკანცელარიო მიზნებისთვის; 
ყურთსასმენები (თავის ტელეფონები); კარაო-
კეს მანქანები/მოწყობილობები; მიკროფონე-
ბი; MP3 ფლეიერები; მოდემები (როგორც 
კომპიუტერის ნაწილი); „მაუსების“ ბალიშები; 
კინოლენტები; მუსიკალური ჩანაწერები; 
პეიჯერები; პერსონალური სტერეოსისტემები; 
პერსონალური ციფრული დამხმარე მოწყობი-
ლობები; პრინტერები; რადიოები; მზის სათვა-
ლეები; ტელეფონები; ტელევიზორები; ვიდეო-
კამერები; ვიდეოკასეტების რეკორდერები; ვი-
დეოკასეტების ფლეიერები; ვიდეოთამაშების 
კარტრიჯები; ვიდეოთამაშების დისკები; ვი-
დეოკასეტები; ვიდეოფონები; ვიდეოჩანაწერე-
ბი; პორტატული რაციები; კომპიუტერთან მუ-
შაობის დროს გამოსაყენებელი მაჯისა და 
მხრის დასასვენებელი საყრდენი საშუალებე-
ბი. 
 

10 _ ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატო-
ლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები, ხელოვნური კიდურები, 
თვალები და კბილები; ორთოპედიული დანიშ-
ნულების საკუთვნოები; ნაკერების დასადები 
მასალები; ჩვილებისთვის საწოვრიანი ბოთ-
ლები; ოყნის გასაკეთებელი მოწყობილობები 
სამედიცინო მიზნებისთვის; კბილებისთვის 
რგოლები; წამლის მისაღები კოვზები; ძუძუს 
გამოსაწველი საშუალებები; ძუძუთი კვების-
თვის განკუთვნილი მოწყობილობები; საწოვ-
რები [„მატყუარა“], საწოვრები საბავშვო ბოთ-
ლებისთვის; თერმომეტრები სამედიცინო და-
ნიშნულებისთვის. 
 

12 _ სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთ-
ზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი 
აპარატები; ნაწილები, ფიტინგები და აქსესუა-
რები ზემოთ აღნიშნული საქონლისათვის შე-
მავალი მე-12 კლასში; ძრავიანი ავტობუსები; 
ავტომობილები; სასპორტო მანქანები; ავტო-
მისაბმელები; საბარგულები სატრანსპორტო 
საშუალებებისთვის; მოძრავი ბუფეტები [ავ-
ტომობილები]; ველოსიპედები; საბავშვო ეტ-
ლებისთვის სახურავები (ჩარდახები); ნიჩბები; 
საყვირები სატრანსპორტო საშუალებების-
თვის; ძრავები ველოსიპედისთვის; ზარები 
ველოსიპედებისთვის, მოპედებისთვის; უკანა 
ხედვის სარკეები; ბორბლები ველოსიპედე-
ბისთვის; გორგოლაჭები ურიკებისთვის (ვა-
გონეტებისთვის) (სატრანსპორტო საშუალე-
ბები) [ურიკები]. საბავშვო ეტლები; კალათები 
მიმაგრებული ველოსიპედზე; მოპედები; მო-
ტოციკლეტები; ჰაერის ტუმბოები [სატრანს-
პორტო საშუალებების აქსესუარები]; ველო-
სიპედების ტუმბოები; გაქურდვის საწინააღ-
მდეგო მოწყობილობები სატრანსპორტო სა-
შუალებებისთვის; მზისგან დამცავი მოწყობი-
ლობები ავტომობილებისთვის; ველოსიპედის 
ჩარჩოები; დამცავი ღვედები სატრანსპორტო 
საშუალებების სავარძლებისთვის; ველოსიპე-
დების საჭეები; მარხილები [სატრანსპორტო 
საშუალებები]; უნაგირი ველოსიპედისთვის, 
მოპედისთვის და მოტოციკლეტისთვის; სა-
ბარგო ბადეები სატრანსპორტო საშუალებე-
ბისთვის; დამცავი ბადეები ველოსიპედების-
თვის, მოპედებისთვის; უსაფრთხო სავარძ-
ლები ბავშვებისთვის, სატრანსპორტო საშუა-
ლებებისთვის; სავარძლები სატრანსპორტო 
საშუალებებისთვის; გოლფის ურიკები; ური-
კები ნავაჭრისთვის (ურიკები); მიმართულების 
მაჩვენებლები ველოსიპედებისთვის; მიმართუ-
ლების მაჩვენებელი სიგნალები სატრანს-
პორტო საშუალებებისთვის; ჯაჭვები ველო-
სიპედებისთვის; შალითები საბავშვო ეტლე-
ბისთვის; შალითები სატრანსპორტო საშუა-
ლებების საჭეებისთვის; შალითები ველოსი-
პედის ან მოტოციკლეტის უნაგირისთვის; სა-
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ვარძლების შალითები სატრანსპორტო სა-
შუალებებისთვის; ამძრავები ველოსიპედების-
თვის; საბურავები (სალტეები) ველოსიპედე-
ბისთვის; ტალახისგან დამცავი ავტომობილის 
ფარები. 
 
14 _ კეთილშობილი ლითონები და მათი შე-
ნადნობები, მათგან დამზადებული ან დაფა-
რული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება 
სხვა კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფა-
სი ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტრული 
ხელსაწყოები; მაღვიძარა საათები; ბალთები 
ქამრებისთვის ძვირფასი ლითონისგან დამზა-
დებული (ტანსაცმლისთვის); სამაჯურები; ბი-
უსტები ძვირფასი ლითონისგან დამზადებუ-
ლი; ბრელოკები; საათები; საყურეები; ძვირ-
ფასეულობა; ძვირფასი ლითონისგან დამზა-
დებული ზარდახშები ძვირფასეულობისთვის; 
საიუველირო ძეწკვები; გასაღების „ბრელო-
კები“ დამზადებული ძვირფასი ლითონისგან; 
ქინძისთავები გადანაკეცებისთვის (სახელო-
ზე, საყელოზე და მისთ.); კისერზე ჩამოსაკიდი 
ძეწკვები; „კოლიე“; ჰალსტუხის შესაკრავები; 
მონეტები არა ფულადი მიმოქცევისთვის; დე-
კორატიული ქინძისთავები; კულონები (ბრე-
ლოკები); ბეჭდები; „ბოლოს“ ტიპის ჰალსტუ-
ხების მოძრავი სამაგრები; წამზომები; ჰალს-
ტუხის სამაგრები, ჰალსტუხის შესაკრავები; 
ჰალსტუხის მისამაგრებლები; კედლის საათე-
ბი; საათისთვის სამაჯურები; ფუტლიარები 
საათისთვის; საათის ძეწკვები; საათის ზონ-
რები; მაჯის საათები; საქორწილო ბეჭდები; 
საათ-ბრასლეტები. 
 

16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი 
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოები-
სათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის 
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვ-
რებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; 
მხატვართა საკუთვნო; ფუნჯები; საბეჭდი მან-
ქანები და კანტორის საკუთვნო (ავეჯის გარ-
და); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება 
(აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი 
მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე; 
მისამართების წიგნები; ალმანახები; აპლიკა-
ციები გადასაყვანი ნახატების სახით; საქმია-
ნი შეხვედრებისთვის დღიურები; მხატვრული 
რეპროდუქციები; ილუსტრაციები; ხატვისთ-
ვის და გამოყენებითი ხელოვნებისთვის გან-
კუთვნილი ნაკრებები; წიგნები ავტოგრაფები-
სთვის; საბავშვო წიგნები; ბურთულა წვერი-
ანი კალმისტრები; ბეისბოლის ბარათები; 
ბაინდერები (სწრაფშემკვრელები); წიგნის სა-
ყრდენები; წიგნის სანიშნეები; წიგნები; ბამპე-
რის სტიკერები; კალენდრები; მულტიპლიკა-
ციური კომიკსები; ფერადი ცარცი, ფანქრები; 

საშობაო ღია ბარათები; ცარცი; საკლასო 
დაფები; ბავშვების გამააქტიურებელი წიგნე-
ბი; ქვესადგამები ქაღალდის; მონეტების ალ-
ბომები; გასაფერადებელი წიგნები; გასაფე-
რადებელი გვერდები; ფერადი ფანქრები; წიგ-
ნი-კომიკსები; კომიკსები სურათებით; კუპონე-
ბისთვის წიგნები; გადასაყვანი სურათები; დე-
კორაციული ქაღალდის მოსართავები; დღიუ-
რები; ჩვილებისთვის ერთჯერადი საფენები; 
სახაზავები ხაზვისთვის; სამარკერო დაფები 
მშრალად წასაშლელი; კონვერტები; საშლე-
ლები; ფლომასტერები; ფლეშ-ბარათები; სა-
საჩუქრო ბარათები; სასაჩუქრო გადასახვევი 
ქაღალდები; გლობუსები; მისალოცი ბარათე-
ბი; სასტუმრო წიგნები; ჟურნალები (პერიო-
დიკა); რუკები; მარკერები; შენიშვნების შესა-
ტანი ბლოკნოტები; საძერწი თიხა; საინფორ-
მაციო ბიულეტენები; გაზეთები; ჩანაწერების-
თვის ქაღალდი; რვეულები; ბლოკნოტის ფურ-
ცლები; ნახატები; ქაღალდის დროშები; ქა-
ღალდის აქსესუარები/სუვენირები წვეულები-
სთვის; ქაღალდის თავსაბურავები/ცილინდ-
რები წვეულებისთვის; ქაღალდის მოსართავე-
ბი ტორტებისთვის, ნამცხვრებისთვის; ქაღალ-
დის მოსართავები წვეულებისთვის; ქაღალ-
დის ხელსახოცები; ქაღალდის ჩანთები/პაკე-
ტები წვეულებისთვის; „პრეს-პაპიე“; ქაღალ-
დის ბაბთები სასაჩუქრე საფუთავებისთვის; 
ქაღალდის დროშები, ალმები, ვიმპელები; ქა-
ღალდის სადებები გრაფინებისთვის; მაგიდის 
ქაღალდის გადასაფარებლები; მაგიდის 
პლასტმასის გადასაფარებლები; პლასტმასის 
ჩანთები/პაკეტები წვეულებისთვის; კალმისტ-
რების და ფანქრების დამჭერები; ფანქრები; 
ფანქრების სათლელები; პენალები/ფუტლია-
რები და კოლოფები ფანქრებისა და კალ-
მისტრებისთვის; კალმისტრები; პერიოდული 
გამოცემები; ფოტოსურათების ალბომები; 
ფოტოსურათები; სახვითი გრავიურები; წიგ-
ნები სურათებით; პორტრეტები; საფოსტო ღია 
ბარათები; აფიშები; პლაკატები; ნაბეჭდი სი-
გელები; ნაბეჭდი სერთიფიკატები; ნაბეჭდი 
მოსაწვევები; ნაბეჭდი მენიუ; რეცეპტების 
წიგნები; რეზინის ბეჭდები/შტამპელი; სენდ-
ვიჩისათვის ჩანთები/პაკეტები; შეფასებების 
შესატანი ბარათები; მარკებისთვის ალბომე-
ბი; სტეპლერები; სტიკერები; სავაჭრო ბარა-
თები; არაგრადუირებელი სახაზავები; საწერი 
ქაღალდები; საწერი მოწყობილობები; წერი-
ლების გასახსნელი მოწყობილობები ძვირფა-
სი ლითონისგან დამზადებული. 
 

18 _ ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; 
ცხოველთა ტყავი და კანი; სამგზავრო სკივ-
რები და ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლ-
გები; ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, 
ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთო-
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ბა; უნივერსალური სასპორტო ჩანთები; მძლე-
ოსნობისათვის (სპორტისთვის) განკუთვნილი 
ჩანთები; ზურგჩანთები ჩვილების გადასაყვა-
ნად (კენგურუ“); ზურგჩანთები; პლიაჟის ჩან-
თები; ჩანთები წიგნებისთვის; სავიზიტო ბარა-
თების ფუტლიარები; ხურდა ფულის საფუ-
ლეები; საფულეები მონეტებისთვის; საფენე-
ბისთვის ჩანთები; „დაფლის“ ტიპის ჩანთები, 
წელზე გასაკეთებელი ჩანთები; სასპორტო 
დარბაზებისთვის ჩანთები; ქალის ხელჩანთე-
ბი; ზურგ-ჩანთები; გასაღების შესანახი ფუტ-
ლიარები; ტყავის ძეწკვები გასაღებისათვის; 
პომადის ფუტლიარები; ჩემოდნები; იარლიყე-
ბი ჩემოდნებისთვის; ხანმოკლე მოგზაურო-
ბისთვის განკუთვნილი ჩანთები; ქისები; 
„ზურგჩანთის“ ტიპის ჩანთები; სამეურნეო 
ჩანთები; „ტოუტ“-ის ტიპის დიდი ჩანთები; 
ქამარ- ჩანთები; საფულეები; პორტმონეები. 
 
20 _ ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები; 
ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, ტირიფის, 
რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის ულ-
ვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის, 
ზღვის ხვირთქლისა და ამ მასალების შემც-
ვლელების ან პლასტმასისაგან დამზადებული 
ნაკეთობა; გასაბერი ლეიბები, რომლებიც გა-
მოიყენება ტურისტული ლაშქრობებისთვის; 
აკვნები; საწოლები; მერხი-სკამები; წიგნის კა-
რადები, თაროები; გამოსაწევ უჯრებიანი კა-
რადები, კომოდები; სკამები; მომჭერები, კლი-
პები ფოტოსურათების დასამაგრებლად ან სა-
ჩვენებლად; პალტოების საკიდები; ავეჯი კომ-
პიუტერებისთვის; თაროები, სადგამები კომ-
პიუტერის კლავიატურისათვის; საბავშო სა-
წოლები; დივნები, ტახტები, სავარძლები; დე-
კორატიული ბრწყინვალე მოსართავები; დე-
კორატიული მობაილები (მოძრავ დეტალიანი 
კონსტრუქციები, სკულპტურები); საწერი მა-
გიდები/ სამუშაო მაგიდები; სასმელი ჩალის 
ღეროები; ქვებისგან გრავირებული და ჩუქურ-
თმებიანი მორთულობები თეფშების, სადების, 
დაფების სახით; სტატუეტები და ფიგურები 
დამზადებული ძვლის, თაბაშირის, პლასტმა-
სის, ცვილისა და ხისგან; ფლაგშტოკი; ტაბუ-
რეტები, ფეხის დასადები სკამები; ავეჯი; 
პლასტმასის მოსართავები სასაჩუქრე საფუ-
თავებისთვის; ხელის მარაოები; ხელის სარ-
კეები; ყუთები, ფუტლიარები ძვირფასეულო-
ბისთვის, საიუველირო ნაკეთობებისთვის 
(არა ლითონისგან დამზადებული); ბრელოკე-
ბი/ფუტლიარები გასაღებებისთვის (არა ლი-
თონისგან დამზადებული); ეზოს ავეჯი; ორ-
ადგილიანი დივან-სავარძლები; ჟურნალების 
სადგარები (საყრდენები); ლეიბები; სარკეები; 
ძვლისგან, თაბაშირისგან, პლასტმასისგან, 
ცვილისგან ან ხისგან დამზადებული მორთუ-
ლობები, გარდა საშობაო მორთულობებისა. 
„ოტომანის“ ტიპის დივნები, პლასტმასის ორ-

ნამენტები წვეულებებისთვის; პედესტალები; 
სურათის ჩარჩოები; ბალიშები; მცენარეთა სა-
დგამები, საყრდენები დამზადებული მავთუ-
ლის და ლითონისგან; კედლის დეკორატიუ-
ლი მორთულობები თეფშების, დისკების, და-
ფების სახით; პლასტმასის დროშები; სახე-
ლის/გვარის მაჩვენებელი პლასტმასის ბეი-
ჯები; ლიცენზიის ნომრის საჩვენებელი პლას-
ტმასის ბარათები; პლასტმასის ალმები, ვიმპე-
ლები; პლასტმასის მორთულებები ტორტე-
ბისთვის, ნამცხვრებისთვის; ზღვის ნიჟარები; 
საძილე ტომრები; მაგიდები; ყუთები სათა-
მაშოებისთვის; დგარი ქოლგებისთვის; ვენე-
ციური (ასაწევი) ჟალუზები; ქარის ზარები. 
 

21 _ საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და 
ჭურჭლეული; სავარცხლები და ღრუბლები; 
ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯა-
გრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენ-
დისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნე-
ჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავე-
ბული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის, 
ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ჭურჭე-
ლი სასმელებისთვის; მინის ჭურჭელი სასმე-
ლებისთვის; სახლები ჩიტებისთვის; თასები, 
ფიალები; ცოცხები; ნამცხვრის ტაფები; ნამც-
ხვრის ფორმები; ტორტის, ნამცხვრის ლანგ-
რები; შანდლები არა ძვირფასი ლითონისგან; 
მაშები სანთლიდან ნამწვავის მოსაშორებ-
ლად; ყუთები ჭურჭლის შესანახად; კერამიკუ-
ლი ფიგურები; სინები, გარდა ქაღალდისაგან 
დამზადებულისა და არა ხელსახოცების და 
მაგიდის გადასაფარებლების სახით გამოსა-
ყენებლები; გასაშლელი ყუთები/ კოლოფები 
საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის; ქილები ნამ-
ცხვრებისთვის; ტორტის დასაჭრელი მოწყო-
ბილობა; ბოთლის კორპსაძრობები; ფინჯნე-
ბი; დეკორატიული ჩანთები საკონდიტრო ნა-
წარმისათვის; დეკორატიული ბროლის პრიზ-
მები; დეკორატიული მინა; დეკორატიული თე-
ფშები; ლანგრები, სინები; ფაიფურის, ბრო-
ლის, თიხის, მინის და კერამიკის სტატუეტები; 
ყვავილის ქოთნები; თმის ჯაგრისები; თმის 
სავარცხლები; თერმოიზოლაციური ჭურჭე-
ლი; სასმელის კონტეინერების საიზოლაციო 
წნულიანი დამჭერები; კოლოფები საუზმი-
სათვის; კათხები; ხელსახოცის დამჭერები; 
ხელსახოცის რგოლები არა ძვირფასი ლითო-
ნისგან დამზადებული; ქაღალდის ფინჯნები; 
ქაღალდის თეფშები; ღვეზელის ტაფები, ფო-
რმები; ღვეზელის გადასაღები ნიჩბები; პლას-
ტმასის ფინჯნები; წყლის პლატმასის ბოთ-
ლები; თეფშები; საპნის დამჭერები; ჩაიდნები; 
ჩაიდნების ნაკრებები; თერმოიზოლაციური 
ჭურჭელი საკვები პროდუქტებისა და სასმე-
ლებისთვის; კბილის ჯაგრისები; ლანგრები; 
ჭურჭლის ქვესადებები; თერმოსები; ნაგვის 
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კალათები; მაშები სანთლიდან ნამწვავის მო-
საშორებლად არა ძვირფასი ლითონისგან და-
მზადებული; შანდლები ძვირფასი ლითონის-
გან დამზადებული. 
 

24 _ ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საბნები, 
გადასაფარებლები და სუფრები; შალის ნაქ-
სოვი პლედები და თავშლები; ბარბექიუს 
დროს გამოსაყენებელი ხელთათმანები; საბა-
ნაო თეთრეული; აბაზანის, საცურაო პირ-
სახოცები; საწოლის საბნები, გადასაფარებ-
ლები; საწოლის ფარდები, ჩარდახები; საწო-
ლის თეთრეული; ზეწრები; საწოლის კალთე-
ბი; საწოლის გადასაფარებლები; საბან-გა-
დასაფარებლები; ჩითები (ბამბის ქსოვილები); 
ბავშვის საბნები; ნაჭრის სადგამები, სადე-
ბები; ნაჭრის ქვესაფენები; ნაჭრის დროშები; 
ნაჭრის ალმები; დალიანდაგებული ბამბის 
საბნები; საბავშვო საწოლისთვის დარტყმის 
საწინააღმდეგო ზედსადებები, ბორტები; ფარ-
დები; ქსოვილის დროშები; ჩალის ალმები; 
გოლფის პირსახოცები; ხელის პირსახოცები; 
ცხვირსახოცები; კაპიუშონიანი პირსახოცები; 
საოჯახო თეთრეული; სამზარეულოს პირსა-
ხოცები; ქურასთან გამოსაყენებელი ხელთათ-
მანები; ბალიშის პირები; ბალიშის გადასაკ-
რავები, შალითები; ქვაბების დამჭერები; და-
ლიანდაგებული საბნები; შემწოვი საბნები; 
აბრეშუმის საბნები; ხელსახოცები და სუფ-
რები; ბამბის ქსოვილის ხელსახოცები; ქსოვი-
ლის საფენები ჭურჭლის დასადებად; ქსოვი-
ლის სუფრები; გადასაფარებლები საწოლე-
ბისთვის; პირსახოცები; ჭურჭლის სარეცხი 
ჩვრები, პატარა პირსახოცები; შალის საბნები. 
 

25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურა-
ვი; სპორტული ფეხსაცმელები; ბენდენები; 
ბეისბოლის კეპები; პლიაჟის ტანსაცმელი, 
პლიაჟის მოსასხამები; პლიაჟის კოსტიუმები; 
ქამრები; ბავშვის გულსაფარები; ბიკინები; 
სპორტული ქურთუკები; ბლეიზერები; ბუტე-
ბი, მაღალყელიანი ფეხსაცმელი, ჩექმები; პე-
პელა-ჰალსტუხები; ბიუსჰალტერები; კეპები, 
ქუდები; „კოვბოის“ შარვლები; ნაჭრის გულ-
საკრავები ბავშვებისთვის; პალტოები, მან-
ტოები; კაბები; ყურის სათბურები; ხელთათ-
მანები; გოლფის პერანგები; ჰელოუინის დღე-
სასწაულისთვის განკუთვნილი კოსტიუმები; 
ცილინდრები; თავზე შემოსაკრავები; წინდე-
ბი, ცხვირსახოცები, ტრიკოტაჟის ნაწარმი; 
ჩვილებისთვის, ბავშვებისთვის ტანსაცმელი; 
ქურთუკები, ჟაკეტები, პიჯაკები; ჯინსები; 
ჯერსის ნაწარმი; თავშალი, თავსაფარი, ხი-
ლაბანდები; ტრიკოს ნაწარმი; ნაქსოვი გამა-
შები; ხელთათმანები, უთითო თათმანები; 
ყელსახვევები; ღამის პერანგები, პენუარები; 
ღამის გრძელი პერანგები; კომბინეზონები; 

პიჟამოები; შარვლები, ქვედა საცვლები, ნიფხ-
ვები; კოლგოტები; პოლოს პერანგები; პონჩო; 
წვიმა გაუმტარი ტანსაცმელი; ხალათები; 
სანდლები; შარფები; პერანგები; ფეხსაცმე-
ლი; ქვედაბოლოები; შორტები; განიერი შარ-
ვლები; სახლის ჩუსტები; ღამის თეთრეული; 
წინდები; მაღალყელიანი წინდები; სვიტერები; 
სავარჯიშო შარვლები; სავარჯიშო პერანგე-
ბი; საცურაო კოსტიუმები; ბრეტელებიანი მაი-
სურები; რეიტუზები, T-ტიპის სპორტული მაი-
სურები; ქვედა საცვლები, შიგა პერანგები, 
სათბურები; ჟილეტები; მანჟეტები. 
 

27 _ ხალიჩები, ნოხები, ჭილოფები, საგებები, 
ლინოლეუმი და იატაკის სხვა საფარი; კედ-
ლის შპალერი და გადასაკრავი მასალა (არა-
საფეიქრო); ყველა საქონელი შემავალი ამ 
კლასში. 
 

28 _ თამაშები, სათამაშოები; სატანვარჯიშო 
და სასპორტო საქონელი, რომელიც არ მიე-
კუთვნება სხვა კლასებს; ნაძვისხის მოსართა-
ვები; მოძრავი თამაშობები სიმარდისა და 
უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის; მოძრავი-
ფიგურები და მათი აქსესუარები; მაგიდის თა-
მაშობები; ბანქოთი თამაშები, თამაშები კარ-
ტით; საბავშვო სათამაშოები მრავალფუნქცი-
ონალური აქტიურობის განვითარებისათვის; 
ბადმინტონის თამაშისათვის ნაკრებები; სა-
ჰაერო ბუშტები, გასაბერი საჰაერო ბუშტები; 
ბეისბოლის ჩოგნები; კალათბურთის ბურთე-
ბი; სათამაშოები განკუთვნილი ბანაობისათ-
ვის; ბურთები ბეისბოლისთვის; პლიაჟის ბურ-
თები; „პუფები“, თოჯინა-ბალიშები; კუბიკები; 
ბურთები ბოულინგისათვის; ჩხირების, მილა-
კების და ხსნარების ნაკრებები ბუშტების გაშ-
ვებისათვის; მეთევზის, მებაღის, მონადირის 
ხელთათმანები; ჭადრაკის სათამაშო ნაკრებე-
ბი; საბავშვო-სათამაშო კოსმეტიკა; საშობაო 
წინდები; სათამაშო ფიგურები კოლექციონი-
რებისათვის; სათამაშოები მოძრავი ნაწილე-
ბით ან გადაადგილებადი სათამაშოები ბავშ-
ვის საწოლებისათვის; სათამაშოები ბავშვის 
საწოლისათვის; სასროლი სათამაშო დისკე-
ბი; თოჯინები; თოჯინის ტანსაცმელი; თო-
ჯინის აქსესუარები; თოჯინების სათამაშო 
ნაკრებები; ელექტრო-სათამაშოები; ელექტ-
როსათამაშოები აქტიური თამაშობებისათ-
ვის; მოწყობილობები, დანადგარები, რომლე-
ბიც იყიდება კომპლექტების სახით ბანქოს 
თამაშისათვის; თევზ-საჭერი საკუთვნოები; 
ბურთები გოლფისათვის; ხელთათმანები გო-
ლფისათვის; მარკერები გოლფის ბურთისათ-
ვის; ხელში დასაჭერი, პორტატიული მოწყო-
ბილობები ელექტროთამაშობებისათვის; ჰო-
კეის შაიბები; გასაბერი სათამაშოები; თავსა-
ტეხები სურათების შესადგენი ელემენტებისა-
გან; სახტუნაოები; ფრანები; თამაშ-სიურ-
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პრიზები, თამაშ-ფოკუსები; სათამაშო ბურთუ-
ლები (საბავშვო თამაშები); მართვადი თამა-
შები; მექანიკური სათამაშოები; სათამაშო მუ-
სიკალური ზარდახშები; მუსიკალური სათა-
მაშოები; თამაშობები ფანტით; სუვენირები 
წვეულებისათვის პატარა სათამაშოების სა-
ხით; წვეულებისათვის თამაშობები; სათამა-
შო კარტები; პლუშის სათამაშოები; მოკრივის 
მსხლები; მარიონეტები; გორგოლაჭოვანი ცი-
გურები; რეზინის ბურთები; სკეიტბორდები; 
სნოუბორდები; ფიფქებიანი ბურთულები, ბუ-
შტები; ფეხბურთის ბურთები; ბზრიალები (სა-
თამაშოები); კუმშვადი სათამაშოები; დატენი-
ლი სათამაშოები; მაგიდის ჩოგბურთისათვის 
მაგიდები; თამაშები სამიზნეს გამოყენებით; 
პლუშის დათვები; ჩოგბურთის ბურთები; მოძ-
რავი ფიგურა-სათამაშოები, ფიგურა-სათამა-
შოები აქტიური თამაშობებისათვის; სათამა-
შო ნაკრებები, რომლებიც შედგება სათლის, 
აქანდაზისა და ნიჩბისაგან; გადასატანი სათა-
მაშოები; სათამაშო სატრანსპორტო საშუა-
ლებები; სათამაშო სკუტერები; სათამაშო ავ-
ტომობილები, მანქანები; სათამაშო მოდელე-
ბის ნაკრებები ჰობისათვის განკუთვნილი; 
სათამაშო სტატუეტები, ფიგურები; სათამაშო 
ბანკები; სათამაშო სატვირთო მანქანები; სა-
თამაშო საათები; სათამაშოები წყალში თამა-
შისათვის; მოსამართი სათამაშოები; სათამა-
შოები „იო-იო“. 
 

29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
ნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი; რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები 
და საკვები ცხიმები; ყველი, კრეკერების და 
ყველის კომბინაციები; წასასმელი მდნარი 
ყველი; მოშაქრული ხილი; შოკოლადის რძე, 
რძის პროდუქტები ნაყინის, ყინულიანი რძის 
და გაყინული იოგურტების გარდა; კრემ-
სოუსები; გამხმარი ხილი; სასმელი იოგურტი; 
გაყინული საჭმელი, რომელიც ძირითადად 
შედგება ხორცის, თევზის, ფრინველის ხორ-
ცისა და ბოსტნეულისგან; ხილის მურაბები, 
ხილის ჯემები; ხილის ფუძიანი წასახემსე-
ბელი საჭმელი; რძის სასმელები რძის მაღალი 
შემცველობით; ხორცი; თხილი/ნიგოზი; არა-
ქისის კარაქი; კარტოფილის ჩიპსები; კარტო-
ფილის ფუძიანი წასახემსებელი საჭმელი; 
რძის ფხვნილი; ქიშმიში (ჩამიჩი); წასახემსე-
ბელი საჭმლის ნარევი, რომელიც ძირითადად 
შედგება დამუშავებული ხილისგან, დამუშა-
ვებული თხილის/ნიგოზისგან, ან ქიშმიშისგან 
(ჩამიჩისგან); სუპები; სუპების ნარევები; ჟე-
ლატინზე დამზადებული ტკბილი დესერტები; 
იოგურტი; რძის კოკტეილების მოსამზადებე-
ლი შემადგენლობები (ფუძეები). 
 

30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი; ტაპიოკა და საგო, ფქვილი და მარ-
ცვლოვანი პროდუქტები; პურ-ფუნთუშეული 
და საკონდიტრო ნაწარმი; ნაყინი; შაქარი, 
თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნი-
ლები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები 
(სანელებლები); სუნელები; საკვები ყინული; 
ბუბლიკები, გამომცხვარი ხვეულა; ბისკვი-
ტები; მარცვლოვანი პროდუქტისგან დამზადე-
ბული საუზმე; მარცვლოვანი პროდუქტების-
გან დამზადებული პრეპარატები; გასაბერი 
საღეჭი რეზინი; ნამცხვრები; ნამცხვრების ნა-
რევები; შაქარყინული (კარამელები); ნამცხ-
ვრის მოსართავები დამზადებული ყინულ-კა-
რამელისგან; კეტჩუპი; წასახემსებელი ფილე-
ბი მარცვლოვანი პროდუქტების გემოთი; სა-
ღეჭი რეზინი; შოკოლადები; შოკოლადის ფუ-
ძიანი სასმელები; კაკაოს ფუძიანი სასმელები; 
კონუსის ფორმის ჭიქები ნაყინისთვის; ნამც-
ხვრები/ფუნთუშები; სიმინდის ფუძეზე დამზა-
დებული წასახემსებელი საჭმელი; კრეკერები; 
მზა სენდვიჩები; სურნელოვანი, ჟელატინზე 
დამზადებული ტკბილი დესერტები; გაყინუ-
ლი საკონდიტრო ნაწარმი; გაყინული საჭმე-
ლი, რომელიც ძირითადად შედგება მაკარო-
ნის ნაწარმისგან ან ბრინჯისგან; გაყინული 
იოგურტი; რძის ნაყინი; ძირტკბილას კანფეტე-
ბი; პასტილა/თათარა; მაიონეზი; მაფინე-
ბი/ალადები; მდოგვი; ატრია; შვრიის ფაფა; 
ბლინები; ბლინების დასამზადებელი ნარე-
ვები; მაკარონის ნაწარმი; საკონდიტრო ცო-
მეული ნაწარმი; ვაჟინები ბლინებისთვის; ღვე-
ზელები; პიცა; ბატიბუტი (პოპკორნი); კრენ-
დელები, პუდინგები; რულეტები; სალათის სა-
კაზმები; სოუსები; შერბეთი; სანელებლები; 
ჩაი; ტორტილა; ვაფლები. 
 

32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის 
სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და 
სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენი-
ლობები; სასმელი წყალი; მატონიზირებული 
სასმელები; არომატიზებული წყლები; ხილის 
წვენები; არომატიზებული ხილის სასმელები; 
წვენების ფუძეზე დამზადებული კონცენტრა-
ტები; ლიმონათები; პუნში; უალკოჰოლო სას-
მელები, სახელდობრ, დაგაზიანებული სასმე-
ლები; უალკოჰოლო სასმელები, რომლებიც 
შეიცავენ ხილის წვენებს; სმუზები; დაგაზია-
ნებული წყლები; სასპორტო სასმელები; ვაჟი-
ნები უალკოჰოლო სასმელების დასამზადებ-
ლად; სუფრის წყალი; ბოსტნეულის წვენები. 
 

38 _ კავშირგაბმულობა; ყველა საქონელი შე-
მავალი ამ კლასში. 
 

41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა, სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
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განიზება; კინოფილმების წარმოება, ჩვენება, 
გავრცელება და გაქირავება; ტელე- და რა-
დიოპროგრამების წარმოება, ჩვენება, გავრცე-
ლება და გაქირავება; ხმის და ვიდეოჩანა-
წერების წარმოება, ჩვენება, გავრცელება და 
გაქირავება; გართობასთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია; ინტერაქტიული გასართობები 
ონ-ლინე რეჟიმში; გასართობი შოუ-პროგრა-
მების და ინტერაქტიული პროგრამების წარ-
მოება შემდგომში მათ გასავრცელებლად ტე-
ლევიზიის, კაბელის, თანამგზავრის, აუდიო- 
და ვიდეომედიის, კარტრიჯების, ლაზერული 
დისკების, კომპიუტერული დისკების და ელექ-
ტრონული საშუალებების მეშვეობით; გასარ-
თობი, სანახაობრივი და გასამხიარულებელი 
ღონისძიებების, ახალი ამბების და ინფორმა-
ციის წარმოება და მომზადება საკომუტაციო 
საშუალებების და კომპიუტერული ქსელების 
მეშვეობით; ატრაქციონთა პარკების და ატრა-
ქციონთა თემატური პარკების მომსახურებე-
ბი; გასართობ თემატურ პარკებთან დაკავში-
რებული საგანმანათლებლო და გასართობი 
მომსახურებები; შოუ-პროგრამები და გადაცე-
მები პირდაპირ ეთერში; პირდაპირ ეთერში 
წარმოდგენების ჩვენება; თეატრალური წარ-
მოდგენები; საესტრადო მსახიობების, კონფე-
რანსიების და შოუ-პროგრამების წამყვანით 
მომსახურებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70113 A 
(210) AM 070113 
(220) 2012 12 20 
(731) დისნეი ენტერპრაიზის, ინკ. 

დელავერის შტატის კორპორაცია 
500 საუთ ბუენა ვისტა სტრიტ, ბარბენქ,  
შტატი კალიფორნია 91521, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) შავი, ცისფერი, თეთრი, ვერცხლისფერი,  

წითელი, მუქი წითელი 
(531) 26.03.23-26.05.22-27.05.01-28.05.00- 

29.01.13- 
(511)  
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სა-
რეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, 
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავე-
ბის პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია, 
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები, 
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და 
პასტები; გაპარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი 

ლოსიონები; ანტიპერსპირანტები; არომათე-
რაპიული ზეთები; ხელოვნური წამწამები და 
ხელოვნური ფრჩხილები; ჩვილებისთვის ზე-
თები; ჩვილებისთვის საწმენდები; აბაზანის 
გელები; აბაზანის პუდრები (ტალკი); კოსმე-
ტიკური ნიღბები; ფერ-უმარილი; სხეულის 
კრემები, ლოსიონები და პუდრები; სუნთქვის 
გამახალისებლები; ქაფები აბაზანისთვის; 
ოდეკოლონები; კოსმეტიკური საშუალებები; 
კბილის პასტები და ფხვნილები; დეოდორან-
ტები; შესაფრქვევი პუდრი საშუალებები; 
ეთერზეთები პირადი გამოყენებისათვის; 
თვალის ლაინერები; თვალის ჩრდილები; 
წარბების ფანქრები; სახის პუდრები; სახის 
კრემები; სახის ლოსიონები; სახის ნიღბები; 
სახის სკრაბები (საწმენდები); არომატული 
ფითილები ოთახის არომატიზებისათვის; 
არომატიზატორები პირადი მოხმარებისათ-
ვის; თმის გელები; თმის კონდიციონერები; 
თმის შამპუნები; თმის მუსები; თმის კრემები; 
თმის ლაქი/სპრეი; ხელის კრემები; ხელის 
ლოსიონები; ხელის საპნები; ტუჩის ბალზამე-
ბი; პომადები; პომადის დამჭერები; ტუჩის საპ-
რიალებლები; თხევადი საპნები; გრიმები; წა-
რბების და წამწამების შესაღები კოსმეტი-
კური საშუალებები; პირსავლებები; ფრჩხი-
ლების მოვლისთვის განკუთვნილი პრეპარა-
ტები; ფრჩხილების საპრიალებელი საშუალე-
ბები; ფრჩხილების გასამაგრებელი საშუალე-
ბები; ფრჩხილების ლაქები/გასაპრიალებელი 
საშუალებები; არასამედიცინო დანიშნულე-
ბის ტუალეტის საკუთვნოები; სუნამოები; პო-
პური, არომატული ყვავილების და მცენარეე-
ბის ნარევები; არომატული ნივთიერება ოთა-
ხის არომატიზებისთვის; საპარსი კრემები; კა-
ნისათვის საპნები; ტალკ-პუდრები; ტუალე-
ტის წყლები; კანის კრემები; კანის დამატე-
ნიანებლები; მზისგან დამცავი კოსმეტიკური 
საშუალებები; მზის სხივებისგან დამცავი 
საშუალებები. 
 

5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; ჩვილების სახვევების (ჩვი-
ლების ამოსახვევი ჩვრები), ძუძუთი კვების 
დროს გამოსაყენებელი ბალიშების ჩათვლით; 
დიეტური საკვები და ნივთიერებები სამედიცი-
ნო და ვეტერინარული გამოყენებისთვის, ბავ-
შვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისთვის და ცხოველებისთვის; სალბუნები, 
გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟე-
ნი მასალები, კბილის ტვიფრები; მადეზინფი-
ცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების 
გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდე-
ბი, ჰერბიციდები. 
 

9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
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რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტრო-
ლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრო-
ბის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, 
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსა-
ხულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოე-
ბელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური 
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; კომპა-
ტური დისკები, DVD და სხვა ციფრული 
ჩანაწერებიანი მატარებლები; სავაჭრო ავტო-
მატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წი-
ნასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, სა-
ანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშა-
ვებელი აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომ-
პიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა; 
ცეცხლმქრობები; აუდიოდისკები, აუდიოჩანა-
წერები; აუდიო- და ვიდეოჩანაწერები; აუდიო-
ხმამაღლამოლაპარაკეები; ბინოკლები; კალ-
კულატორები; კამკორდერები/ ვიდეო-კამერე-
ბი; კამერები; CD-ROM-ები; CD-ROM-ის ამძრა-
ვები (როგორც კომპიუტერის ნაწილი); CD-
ROM-ის ჩამწერები (როგორც კომპიუტერის 
ნაწილები); ფიჭური ტელეფონები; ფიჭური 
ტელეფონების აქსესუარები; ფიჭური ტელე-
ფონის ფუტლიარები; მუსიკალური ჩანაწერე-
ბის მატარებელი ჩიპები; ფიჭური ტელეფონე-
ბისთვის წაღმა პირის პანელები; კომპაქტური 
დისკის ფლეიერები; კომპაქტური დისკის რე-
კორდერები; კომპაქტური დისკები; კომპიუტე-
რული სათამაშო პროგრამები; კარტრიჯები 
და დისკები კომპიუტერული თამაშობების-
თვის; კომპიუტერები; კომპიუტერული მოწყო-
ბილობები (აპარატურა); კომპიუტერის კლა-
ვიატურა; კომპიუტერის მონიტორები; კომპიუ-
ტერის „მაუსები“, კომპიუტერის დისკის ამ-
ძრავები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; უსადენო ტელეფონები; დეკორა-
ტიული მაგნიტები; ციფრული კამერები; ციფ-
რული ვიდეო- და აუდიოფლეიერები; DVD-
ფლეიერები; DVD-რეკორდერები; ციფრული 
უნივერსალური დისკები; ციფრული ვიდეო-
დისკები; წინასწარ ჩაწერილი ოპტიკური და 
მაგნეტო-ოპტიკური დისკები; ოპტიკური და 
მაგნეტო-ოპტიკური ფლეიერები და რეკორდე-
რები აუდიო-, ვიდეო- და კომპიუტერული მო-
ნაცემებისთვის; ელექტრული და ოპტიკური 
კაბელები; ელექტრონული პერსონალური ორ-
განაიზერები; სათვალის ფუტლიარები; სათ-
ვალეები; პენსნე; გრადუირებული სახაზავები 
ოფისებისთვის და საკანცელარიო მიზნების-
თვის; ყურთსასმენები (თავის ტელეფონები); 
კარაოკეს მანქანები/მოწყობილობები; მიკრო-
ფონები; MP3 ფლეიერები; მოდემები (როგორც 
კომპიუტერის ნაწილი); „მაუსების“ ბალიშები; 
კინოლენტები; მუსიკალური ჩანაწერები; პეი-
ჯერები; პერსონალური სტერეოსისტემები; 

პერსონალური ციფრული დამხმარე მოწყო-
ბილობები; პრინტერები; რადიოები; მზის სათ-
ვალეები; ტელეფონები; ტელევიზორები; ვი-
დეო-კამერები; ვიდეოკასეტების რეკორდერე-
ბი; ვიდეოკასეტების ფლეიერები; ვიდეოთამა-
შების კარტრიჯები; ვიდეოთამაშების დისკე-
ბი; ვიდეოკასეტები; ვიდეოფონები; ვიდეოჩა-
ნაწერები; პორტატული რაციები; კომპიუტერ-
თან მუშაობის დროს გამოსაყენებელი მაჯისა 
და მხრის დასასვენებელი საყრდენი საშუა-
ლებები. 
 

10 _ ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატო-
ლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები, ხელოვნური კიდურები, 
თვალები და კბილები; ორთოპედიული დანიშ-
ნულების საკუთვნოები; ნაკერების დასადები 
მასალები; ჩვილებისთვის საწოვრიანი ბოთ-
ლები; ოყნის გასაკეთებელი მოწყობილობები 
სამედიცინო მიზნებისთვის; კბილებისთვის 
რგოლები; წამლის მისაღები კოვზები; ძუძუს 
გამოსაწველი საშუალებები; ძუძუთი კვებისთ-
ვის განკუთვნილი მოწყობილობები; საწოვ-
რები [„მატყუარა“], საწოვრები საბავშვო ბოთ-
ლებისთვის; თერმომეტრები სამედიცინო და-
ნიშნულებისთვის. 
 

12 _ სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთ-
ზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი 
აპარატები; ნაწილები, ფიტინგები და აქსე-
სუარები ზემოთ აღნიშნული საქონლისათვის 
შემავალი მე-12 კლასში; ძრავიანი ავტობუსე-
ბი; ავტომობილები; სასპორტო მანქანები; ავ-
ტომისაბმელები; საბარგულები სატრანსპორ-
ტო საშუალებებისთვის; მოძრავი ბუფეტები 
[ავტომობილები]; ველოსიპედები; საბავშვო 
ეტლებისთვის სახურავები (ჩარდახები); ნიჩ-
ბები; საყვირები სატრანსპორტო საშუალებე-
ბისთვის; ძრავები ველოსიპედისთვის; ზარები 
ველოსიპედებისთვის, მოპედებისთვის; უკანა 
ხედვის სარკეები; ბორბლები ველოსიპედე-
ბისთვის; გორგოლაჭები ურიკებისთვის (ვა-
გონეტებისთვის) (სატრანსპორტო საშუალე-
ბები) [ურიკები]. საბავშვო ეტლები; კალათები 
მიმაგრებული ველოსიპედზე; მოპედები; მო-
ტოციკლეტები; ჰაერის ტუმბოები [სატრანს-
პორტო საშუალებების აქსესუარები]; ველო-
სიპედების ტუმბოები; გაქურდვის საწინააღმ-
დეგო მოწყობილობები სატრანსპორტო სა-
შუალებებისთვის; მზისგან დამცავი მოწყო-
ბილობები ავტომობილებისთვის; ველოსიპე-
დის ჩარჩოები; დამცავი ღვედები სატრანს-
პორტო საშუალებების სავარძლებისთვის; ვე-
ლოსიპედების საჭეები; მარხილები [სატრანს-
პორტო საშუალებები]; უნაგირი ველოსიპე-
დისთვის, მოპედისთვის და მოტოციკლეტის-
თვის; საბარგო ბადეები სატრანსპორტო სა-
შუალებებისთვის; დამცავი ბადეები ველოსი-
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პედებისთვის, მოპედებისთვის; უსაფრთხო სა-
ვარძლები ბავშვებისთვის, სატრანსპორტო 
საშუალებებისთვის; სავარძლები სატრანს-
პორტო საშუალებებისთვის; გოლფის ურიკე-
ბი; ურიკები ნავაჭრისთვის (ურიკები); მიმარ-
თულების მაჩვენებლები ველოსიპედებისთ-
ვის; მიმართულების მაჩვენებელი სიგნალები 
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; ჯაჭვები 
ველოსიპედებისთვის; შალითები საბავშვო 
ეტლებისთვის; შალითები სატრანსპორტო 
საშუალებების საჭეებისთვის; შალითები ვე-
ლოსიპედის ან მოტოციკლეტის უნაგირისთ-
ვის; სავარძლების შალითები სატრანსპორტო 
საშუალებებისთვის; ამძრავები ველოსიპედე-
ბისთვის; საბურავები (სალტეები) ველოსიპე-
დებისთვის; ტალახისგან დამცავი ავტომობი-
ლის ფარები. 
 

14 _ კეთილშობილი ლითონები და მათი შენა-
დნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარუ-
ლი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი 
ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტრული ხელ-
საწყოები; მაღვიძარა საათები; ბალთები ქამ-
რებისთვის ძვირფასი ლითონისგან დამზადე-
ბული (ტანსაცმლისთვის); სამაჯურები; ბიუს-
ტები ძვირფასი ლითონისგან დამზადებული; 
ბრელოკები; საათები; საყურეები; ძვირფასეუ-
ლობა; ძვირფასი ლითონისგან დამზადებული 
ზარდახშები ძვირფასეულობისთვის; საიუვე-
ლირო ძეწკვები; გასაღების „ბრელოკები“ 
დამზადებული ძვირფასი ლითონისგან; ქინ-
ძისთავები გადანაკეცებისთვის (სახელოზე, 
საყელოზე და მისთ.); კისერზე ჩამოსაკიდი 
ძეწკვები; „კოლიე“; ჰალსტუხის შესაკრავები; 
მონეტები არა ფულადი მიმოქცევისთვის; 
დეკორატიული ქინძისთავები; კულონები 
(ბრელოკები); ბეჭდები; „ბოლოს“ ტიპის ჰალ-
სტუხების მოძრავი სამაგრები; წამზომები; 
ჰალსტუხის სამაგრები, ჰალსტუხის შესაკრა-
ვები; ჰალსტუხის მისამაგრებლები; კედლის 
საათები; საათისთვის სამაჯურები; ფუტლია-
რები საათისთვის; საათის ძეწკვები; საათის 
ზონრები; მაჯის საათები; საქორწილო ბეჭ-
დები; საათ-ბრასლეტები. 
 
16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი 
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოე-
ბისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის 
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვ-
რებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; 
მხატვართა საკუთვნო; ფუნჯები; საბეჭდი 
მანქანები და კანტორის საკუთვნო (ავეჯის 
გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოე-
ბა (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესა-
ფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება 
სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული 

კლიშე; მისამართების წიგნები; ალმანახები; 
აპლიკაციები გადასაყვანი ნახატების სახით; 
საქმიანი შეხვედრებისთვის დღიურები; მხატ-
ვრული რეპროდუქციები; ილუსტრაციები; ხა-
ტვისთვის და გამოყენებითი ხელოვნებისთვის 
განკუთვნილი ნაკრებები; წიგნები ავტოგ-
რაფებისთვის; საბავშვო წიგნები; ბურთულა 
წვერიანი კალმისტრები; ბეისბოლის ბარათე-
ბი; ბაინდერები (სწრაფშემკვრელები); წიგნის 
საყრდენები; წიგნის სანიშნეები; წიგნები; 
ბამპერის სტიკერები; კალენდრები; მულტიპ-
ლიკაციური კომიკსები; ფერადი ცარცი, ფან-
ქრები; საშობაო ღია ბარათები; ცარცი; საკ-
ლასო დაფები; ბავშვების გამააქტიურებელი 
წიგნები; ქვესადგამები ქაღალდის; მონეტების 
ალბომები; გასაფერადებელი წიგნები; გასა-
ფერადებელი გვერდები; ფერადი ფანქრები; 
წიგნი-კომიკსები; კომიკსები სურათებით; კუ-
პონებისთვის წიგნები; გადასაყვანი სურათე-
ბი; დეკორაციული ქაღალდის მოსართავები; 
დღიურები; ჩვილებისთვის ერთჯერადი საფე-
ნები; სახაზავები ხაზვისთვის; სამარკერო 
დაფები მშრალად წასაშლელი; კონვერტები; 
საშლელები; ფლომასტერები; ფლეშ-ბარათე-
ბი; სასაჩუქრო ბარათები; სასაჩუქრო გადა-
სახვევი ქაღალდები; გლობუსები; მისალოცი 
ბარათები; სასტუმრო წიგნები; ჟურნალები 
(პერიოდიკა); რუკები; მარკერები; შენიშვნე-
ბის შესატანი ბლოკნოტები; საძერწი თიხა; 
საინფორმაციო ბიულეტენები; გაზეთები; ჩა-
ნაწერებისთვის ქაღალდი; რვეულები; ბლოკ-
ნოტის ფურცლები; ნახატები; ქაღალდის 
დროშები; ქაღალდის აქსესუარები/სუვენირე-
ბი წვეულებისთვის; ქაღალდის თავსაბურავე-
ბი/ცილინდრები წვეულებისთვის; ქაღალდის 
მოსართავები ტორტებისთვის, ნამცხვრებისთ-
ვის; ქაღალდის მოსართავები წვეულებისთ-
ვის; ქაღალდის ხელსახოცები; ქაღალდის 
ჩანთები/პაკეტები წვეულებისთვის; „პრეს-პა-
პიე“; ქაღალდის ბაბთები სასაჩუქრე საფუთა-
ვებისთვის; ქაღალდის დროშები, ალმები, ვიმ-
პელები; ქაღალდის სადებები გრაფინების-
თვის; მაგიდის ქაღალდის გადასაფარებლები; 
მაგიდის პლასტმასის გადასაფარებლები; 
პლასტმასის ჩანთები/პაკეტები წვეულებისთ-
ვის; კალმისტრების და ფანქრების დამჭერები; 
ფანქრები; ფანქრების სათლელები; პენალე-
ბი/ფუტლიარები და კოლოფები ფანქრებისა 
და კალმისტრებისთვის; კალმისტრები; პე-
რიოდული გამოცემები; ფოტოსურათების ალ-
ბომები; ფოტოსურათები; სახვითი გრავიურე-
ბი; წიგნები სურათებით; პორტრეტები; სა-
ფოსტო ღია ბარათები; აფიშები; პლაკატები; 
ნაბეჭდი სიგელები; ნაბეჭდი სერთიფიკატები; 
ნაბეჭდი მოსაწვევები; ნაბეჭდი მენიუ; რეცეპ-
ტების წიგნები; რეზინის ბეჭდები/შტამპელი; 
სენდვიჩისათვის ჩანთები/პაკეტები; შეფასებე-
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ბის შესატანი ბარათები; მარკებისთვის ალ-
ბომები; სტეპლერები; სტიკერები; სავაჭრო 
ბარათები; არაგრადუირებელი სახაზავები; 
საწერი ქაღალდები; საწერი მოწყობილობები; 
წერილების გასახსნელი მოწყობილობები 
ძვირფასი ლითონისგან დამზადებული. 
 
18 _ ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; 
ცხოველთა ტყავი და კანი; სამგზავრო სკივ-
რები და ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლ-
გები; ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, 
ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთო-
ბა; უნივერსალური სასპორტო ჩანთები; მძლე-
ოსნობისათვის (სპორტისთვის) განკუთვნილი 
ჩანთები; ზურგჩანთები ჩვილების გადასაყვა-
ნად („კენგურუ“); ზურგჩანთები; პლიაჟის ჩან-
თები; ჩანთები წიგნებისთვის; სავიზიტო ბარა-
თების ფუტლიარები; ხურდა ფულის საფუ-
ლეები; საფულეები მონეტებისთვის; საფენე-
ბისთვის ჩანთები; “დაფლის” ტიპის ჩანთები, 
წელზე გასაკეთებელი ჩანთები; სასპორტო 
დარბაზებისთვის ჩანთები; ქალის ხელჩანთე-
ბი; ზურგ-ჩანთები; გასაღების შესანახი ფუტ-
ლიარები; ტყავის ძეწკვები გასაღებისათვის; 
პომადის ფუტლიარები; ჩემოდნები; იარლიყე-
ბი ჩემოდნებისთვის; ხანმოკლე მოგზაურო-
ბისთვის განკუთვნილი ჩანთები; ქისები; 
„ზურგჩანთის“ ტიპის ჩანთები; სამეურნეო 
ჩანთები; „ტოუტ“-ის ტიპის დიდი ჩანთები; 
ქამარ- ჩანთები; საფულეები; პორტმონეები. 
 
20 _ ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები; 
ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, ტირიფის, 
რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის ულ-
ვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის, 
ზღვის ხვირთქლისა და ამ მასალების შემც-
ვლელების ან პლასტმასისაგან დამზადებული 
ნაკეთობა; გასაბერი ლეიბები, რომლებიც გა-
მოიყენება ტურისტული ლაშქრობებისთვის; 
აკვნები; საწოლები; მერხი-სკამები; წიგნის კა-
რადები, თაროები; გამოსაწევ უჯრებიანი კა-
რადები, კომოდები; სკამები; მომჭერები, კლი-
პები ფოტოსურათების დასამაგრებლად ან 
საჩვენებლად; პალტოების საკიდები; ავეჯი 
კომპიუტერებისთვის; თაროები, სადგამები 
კომპიუტერის კლავიატურისათვის; საბავშო 
საწოლები; დივნები, ტახტები, სავარძლები; 
დეკორატიული ბრწყინვალე მოსართავები; 
დეკორატიული მობაილები (მოძრავ დეტალია-
ნი კონსტრუქციები, სკულპტურები); საწერი 
მაგიდები/ სამუშაო მაგიდები; სასმელი ჩალის 
ღეროები; ქვებისგან გრავირებული და ჩუქურ-
თმებიანი მორთულობები თეფშების, სადების, 
დაფების სახით; სტატუეტები და ფიგურები 
დამზადებული ძვლის, თაბაშირის, პლასტმა-
სის, ცვილისა და ხისგან; ფლაგშტოკი; ტა-
ბურეტები, ფეხის დასადები სკამები; ავეჯი; 

პლასტმასის მოსართავები სასაჩუქრე საფუ-
თავებისთვის; ხელის მარაოები; ხელის სარ-
კეები; ყუთები, ფუტლიარები ძვირფასეულო-
ბისთვის, საიუველირო ნაკეთობებისთვის 
(არა ლითონისგან დამზადებული); ბრელო-
კები/ფუტლიარები გასაღებებისთვის (არა 
ლითონისგან დამზადებული); ეზოს ავეჯი; 
ორადგილიანი დივან-სავარძლები; ჟურნალე-
ბის სადგარები (საყრდენები); ლეიბები; სარ-
კეები; ძვლისგან, თაბაშირისგან, პლასტმა-
სისგან, ცვილისგან ან ხისგან დამზადებული 
მორთულობები, გარდა საშობაო მორთულო-
ბებისა. „ოტომანის“ ტიპის დივნები, პლასტმა-
სის ორნამენტები წვეულებებისთვის; პედეს-
ტალები; სურათის ჩარჩოები; ბალიშები; მცე-
ნარეთა სადგამები, საყრდენები დამზადებუ-
ლი მავთულის და ლითონისგან; კედლის დე-
კორატიული მორთულობები თეფშების, დის-
კების, დაფების სახით; პლასტმასის დროშე-
ბი; სახელის/გვარის მაჩვენებელი პლასტმა-
სის ბეიჯები; ლიცენზიის ნომრის საჩვენებე-
ლი პლასტმასის ბარათები; პლასტმასის ალ-
მები, ვიმპელები; პლასტმასის მორთულებები 
ტორტებისთვის, ნამცხვრებისთვის; ზღვის 
ნიჟარები; საძილე ტომრები; მაგიდები; ყუთები 
სათამაშოებისთვის; დგარი ქოლგებისთვის; 
ვენეციური (ასაწევი) ჟალუზები; ქარის 
ზარები. 
 

21 _ საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და 
ჭურჭლეული; სავარცხლები და ღრუბლები; 
ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯა-
გრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენ-
დისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნე-
ჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავე-
ბული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის, 
ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ჭურ-
ჭელი სასმელებისთვის; მინის ჭურჭელი სას-
მელებისთვის; სახლები ჩიტებისთვის; თასები, 
ფიალები; ცოცხები; ნამცხვრის ტაფები; ნამც-
ხვრის ფორმები; ტორტის, ნამცხვრის ლანგ-
რები; შანდლები არა ძვირფასი ლითონისგან; 
მაშები სანთლიდან ნამწვავის მოსაშორებ-
ლად; ყუთები ჭურჭლის შესანახად; კერამიკუ-
ლი ფიგურები; სინები, გარდა ქაღალდისაგან 
დამზადებულისა და არა ხელსახოცების და 
მაგიდის გადასაფარებლების სახით გამოსა-
ყენებლები; გასაშლელი ყუთები/კოლოფები 
საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის; ქილები ნამ-
ცხვრებისთვის; ტორტის დასაჭრელი მოწყო-
ბილობა; ბოთლის კორპსაძრობები; ფინჯნე-
ბი; დეკორატიული ჩანთები საკონდიტრო ნა-
წარმისათვის; დეკორატიული ბროლის პრიზ-
მები; დეკორატიული მინა; დეკორატიული 
თეფშები; ლანგრები, სინები; ფაიფურის, ბრო-
ლის, თიხის, მინის და კერამიკის სტატუეტები; 
ყვავილის ქოთნები; თმის ჯაგრისები; თმის 
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სავარცხლები; თერმოიზოლაციური ჭურჭე-
ლი; სასმელის კონტეინერების საიზოლაციო 
წნულიანი დამჭერები; კოლოფები საუზმი-
სათვის; კათხები; ხელსახოცის დამჭერები; 
ხელსახოცის რგოლები არა ძვირფასი ლი-
თონისგან დამზადებული; ქაღალდის ფინჯ-
ნები; ქაღალდის თეფშები; ღვეზელის ტაფები, 
ფორმები; ღვეზელის გადასაღები ნიჩბები; 
პლასტმასის ფინჯნები; წყლის პლატმასის 
ბოთლები; თეფშები; საპნის დამჭერები; ჩაიდ-
ნები; ჩაიდნების ნაკრებები; თერმოიზოლა-
ციური ჭურჭელი საკვები პროდუქტებისა და 
სასმელებისთვის; კბილის ჯაგრისები; ლანგ-
რები; ჭურჭლის ქვესადებები; თერმოსები; 
ნაგვის კალათები; მაშები სანთლიდან ნამწ-
ვავის მოსაშორებლად არა ძვირფასი ლითო-
ნისგან დამზადებული; შანდლები ძვირფასი 
ლითონისგან დამზადებული. 
 

24 _ ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, რო-
მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საბ-
ნები, გადასაფარებლები და სუფრები; შალის 
ნაქსოვი პლედები და თავშლები; ბარბექიუს 
დროს გამოსაყენებელი ხელთათმანები; საბა-
ნაო თეთრეული; აბაზანის, საცურაო პირ-
სახოცები; საწოლის საბნები, გადასაფარებ-
ლები; საწოლის ფარდები, ჩარდახები; საწო-
ლის თეთრეული; ზეწრები; საწოლის კალთე-
ბი; საწოლის გადასაფარებლები; საბან-გადა-
საფარებლები; ჩითები (ბამბის ქსოვილები); 
ბავშვის საბნები; ნაჭრის სადგამები, სადე-
ბები; ნაჭრის ქვესაფენები; ნაჭრის დროშები; 
ნაჭრის ალმები; დალიანდაგებული ბამბის სა-
ბნები; საბავშვო საწოლისთვის დარტყმის სა-
წინააღმდეგო ზედსადებები, ბორტები; ფარ-
დები; ქსოვილის დროშები; ჩალის ალმები; 
გოლფის პირსახოცები; ხელის პირსახოცები; 
ცხვირსახოცები; კაპიუშონიანი პირსახოცები; 
საოჯახო თეთრეული; სამზარეულოს პირსა-
ხოცები; ქურასთან გამოსაყენებელი ხელთათ-
მანები; ბალიშის პირები; ბალიშის გადასაკ-
რავები, შალითები; ქვაბების დამჭერები; 
დალიანდაგებული საბნები; შემწოვი საბნები; 
აბრეშუმის საბნები; ხელსახოცები და სუფრე-
ბი; ბამბის ქსოვილის ხელსახოცები; ქსოვი-
ლის საფენები ჭურჭლის დასადებად; ქსოვი-
ლის სუფრები; გადასაფარებლები საწოლე-
ბისთვის; პირსახოცები; ჭურჭლის სარეცხი 
ჩვრები, პატარა პირსახოცები; შალის საბნები. 
 

25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურა-
ვი; სპორტული ფეხსაცმელები; ბენდენები; 
ბეისბოლის კეპები; პლიაჟის ტანსაცმელი, 
პლიაჟის მოსასხამები; პლიაჟის კოსტიუმები; 
ქამრები; ბავშვის გულსაფარები; ბიკინები; 
სპორტული ქურთუკები; ბლეიზერები; ბუტე-
ბი, მაღალყელიანი ფეხსაცმელი, ჩექმები; პე-
პელა-ჰალსტუხები; ბიუსჰალტერები; კეპები, 

ქუდები; „კოვბოის“ შარვლები; ნაჭრის გულ-
საკრავები ბავშვებისთვის; პალტოები, მან-
ტოები; კაბები; ყურის სათბურები; ხელთათ-
მანები; გოლფის პერანგები; ჰელოუინის დღე-
სასწაულისთვის განკუთვნილი კოსტიუმები; 
ცილინდრები; თავზე შემოსაკრავები; წინდე-
ბი, ცხირსახოცები, ტრიკოტაჟის ნაწარმი; ჩვი-
ლებისთვის, ბავშვებისთვის ტანსაცმელი; ქუ-
რთუკები, ჟაკეტები, პიჯაკები; ჯინსები; ჯერ-
სის ნაწარმი; თავშალი, თავსაფარი, ხილაბან-
დები; ტრიკოს ნაწარმი; ნაქსოვი გამაშები; 
ხელთათმანები, უთითო თათმანები; ყელსახ-
ვევები; ღამის პერანგები, პენუარები; ღამის 
გრძელი პერანგები; კომბინეზონები; პიჟამოე-
ბი; შარვლები, ქვედა საცვლები, ნიფხვები; 
კოლგოტები; პოლოს პერანგები; პონჩო; წვიმა 
გაუმტარი ტანსაცმელი; ხალათები; სანდლე-
ბი; შარფები; პერანგები; ფეხსაცმელი; ქვედა-
ბოლოები; შორტები; განიერი შარვლები; სახ-
ლის ჩუსტები; ღამის თეთრეული; წინდები; 
მაღალყელიანი წინდები; სვიტერები; სავარ-
ჯიშო შარვლები; სავარჯიშო პერანგები; 
საცურაო კოსტიუმები; ბრეტელებიანი მაისუ-
რები; რეიტუზები, T-ტიპის სპორტული მაისუ-
რები; ქვედა საცვლები, შიგა პერანგები, სათ-
ბურები; ჟილეტები; მანჟეტები. 
 

27 _ ხალიჩები, ნოხები, ჭილოფები, საგებები, 
ლინოლეუმი და იატაკის სხვა საფარი; კედ-
ლის შპალერი და გადასაკრავი მასალა (არა-
საფეიქრო); ყველა საქონელი შემავალი ამ 
კლასში. 
 

28 _ თამაშები, სათამაშოები; სატანვარჯიშო 
და სასპორტო საქონელი, რომელიც არ მიე-
კუთვნება სხვა კლასებს; ნაძვისხის მოსარ-
თავები; მოძრავი თამაშობები სიმარდისა და 
უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის; მოძრავი-
ფიგურები და მათი აქსესუარები; მაგიდის 
თამაშობები; ბანქოთი თამაშები, თამაშები 
კარტით; საბავშვო სათამაშოები მრავალფუნ-
ქციონალური აქტიურობის განვითარებისათ-
ვის; ბადმინტონის თამაშისათვის ნაკრებები; 
საჰაერო ბუშტები, გასაბერი საჰაერო ბუშტე-
ბი; ბეისბოლის ჩოგნები; კალათბურთის ბუ-
რთები; სათამაშოები განკუთვნილი ბანაობი-
სათვის; ბურთები ბეისბოლისთვის; პლიაჟის 
ბურთები; „პუფები“, თოჯინა-ბალიშები; კუბი-
კები; ბურთები ბოულინგისათვის; ჩხირების, 
მილაკების და ხსნარების ნაკრებები ბუშტე-
ბის გაშვებისათვის; მეთევზის, მებაღის, მონა-
დირის ხელთათმანები; ჭადრაკის სათამაშო 
ნაკრებები; საბავშვო-სათამაშო კოსმეტიკა; 
საშობაო წინდები; სათამაშო ფიგურები კო-
ლექციონირებისათვის; სათამაშოები მოძრავი 
ნაწილებით ან გადაადგილებადი სათამაშოე-
ბი ბავშვის საწოლებისათვის; სათამაშოები 
ბავშვის საწოლისათვის; სასროლი სათამაშო 
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დისკები; თოჯინები; თოჯინის ტანსაცმელი; 
თოჯინის აქსესუარები; თოჯინების სათამაშო 
ნაკრებები; ელექტრო-სათამაშოები; ელექ-
ტროსათამაშოები აქტიური თამაშობებისათ-
ვის; მოწყობილობები, დანადგარები, რომლე-
ბიც იყიდება კომპლექტების სახით ბანქოს 
თამაშისათვის; თევზ-საჭერი საკუთვნოები; 
ბურთები გოლფისათვის; ხელთათმანები გო-
ლფისათვის; მარკერები გოლფის ბურთისათ-
ვის; ხელში დასაჭერი, პორტატიული მოწყო-
ბილობები ელექტროთამაშობებისათვის; ჰო-
კეის შაიბები; გასაბერი სათამაშოები; თავსა-
ტეხები სურათების შესადგენი ელემენტებისა-
გან; სახტუნაოები; ფრანები; თამაშ-სიურპრი-
ზები, თამაშ-ფოკუსები; სათამაშო ბურთულე-
ბი (საბავშვო თამაშები); მართვადი თამაშები; 
მექანიკური სათამაშოები; სათამაშო მუსიკა-
ლური ზარდახშები; მუსიკალური სათამაშოე-
ბი; თამაშობები ფანტით; სუვენირები წვეუ-
ლებისათვის პატარა სათამაშოების სახით; 
წვეულებისათვის თამაშობები; სათამაშო კარ-
ტები; პლუშის სათამაშოები; მოკრივის 
მსხლები; მარიონეტები; გორგოლაჭოვანი ცი-
გურები; რეზინის ბურთები; სკეიტბორდები; 
სნოუბორდები; ფიფქებიანი ბურთულები, 
ბუშტები; ფეხბურთის ბურთები; ბზრიალები 
(სათამაშოები); კუმშვადი სათამაშოები; და-
ტენილი სათამაშოები; მაგიდის ჩოგბურთი-
სათვის მაგიდები; თამაშები სამიზნეს გამოყე-
ნებით; პლუშის დათვები; ჩოგბურთის ბურ-
თები; მოძრავი ფიგურა-სათამაშოები, ფიგუ-
რა-სათამაშოები აქტიური თამაშობებისათ-
ვის; სათამაშო ნაკრებები, რომლებიც შედგე-
ბა სათლის, აქანდაზისა და ნიჩბისაგან; გადა-
სატანი სათამაშოები; სათამაშო სატრანს-
პორტო საშუალებები; სათამაშო სკუტერები; 
სათამაშო ავტომობილები, მანქანები; სათა-
მაშო მოდელების ნაკრებები ჰობისათვის გან-
კუთვნილი; სათამაშო სტატუეტები, ფიგუ-
რები; სათამაშო ბანკები; სათამაშო სატვირ-
თო მანქანები; სათამაშო საათები; სათამაშოე-
ბი წყალში თამაშისათვის; მოსამართი სათა-
მაშოები; სათამაშოები „იო-იო“. 
 

29 - ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გა-
მხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
ნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი; რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები 
და საკვები ცხიმები; ყველი, კრეკერების და 
ყველის კომბინაციები; წასასმელი მდნარი 
ყველი; მოშაქრული ხილი; შოკოლადის რძე, 
რძის პროდუქტები ნაყინის, ყინულიანი რძის 
და გაყინული იოგურტების გარდა; კრემ-
სოუსები; გამხმარი ხილი; სასმელი იოგურტი; 
გაყინული საჭმელი, რომელიც ძირითადად 
შედგება ხორცის, თევზის, ფრინველის ხორ-
ცისა და ბოსტნეულისგან; ხილის მურაბები, 

ხილის ჯემები; ხილის ფუძიანი წასახემსე-
ბელი საჭმელი; რძის სასმელები რძის მაღალი 
შემცველობით; ხორცი; თხილი/ნიგოზი; არა-
ქისის კარაქი; კარტოფილის ჩიპსები; კარტო-
ფილის ფუძიანი წასახემსებელი საჭმელი; 
რძის ფხვნილი; ქიშმიში (ჩამიჩი); წასახემსე-
ბელი საჭმლის ნარევი, რომელიც ძირითადად 
შედგება დამუშავებული ხილისგან, დამუშა-
ვებული თხილის/ნიგოზისგან, ან ქიშმიშისგან 
(ჩამიჩისგან); სუპები; სუპების ნარევები; ჟე-
ლატინზე დამზადებული ტკბილი დესერტები; 
იოგურტი; რძის კოკტეილების მოსამზადე-
ბელი შემადგენლობები (ფუძეები). 
 

30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი; ტაპიოკა და საგო, ფქვილი და მარ-
ცვლოვანი პროდუქტები; პურ-ფუნთუშეული 
და საკონდიტრო ნაწარმი; ნაყინი; შაქარი, 
თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნი-
ლები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები 
(სანელებლები); სუნელები; საკვები ყინული; 
ბუბლიკები, გამომცხვარი ხვეულა; ბისკვიტე-
ბი; მარცვლოვანი პროდუქტისგან დამზადებუ-
ლი საუზმე; მარცვლოვანი პროდუქტებისგან 
დამზადებული პრეპარატები; გასაბერი საღე-
ჭი რეზინი; ნამცხვრები; ნამცხვრების ნარე-
ვები; შაქარყინული (კარამელები); ნამცხვრის 
მოსართავები დამზადებული ყინულ-კარამე-
ლისგან; კეტჩუპი; წასახემსებელი ფილები 
მარცვლოვანი პროდუქტების გემოთი; საღეჭი 
რეზინი; შოკოლადები; შოკოლადის ფუძიანი 
სასმელები; კაკაოს ფუძიანი სასმელები; კო-
ნუსის ფორმის ჭიქები ნაყინისთვის; ნამცხვ-
რები/ფუნთუშები; სიმინდის ფუძეზე დამზადე-
ბული წასახემსებელი საჭმელი; კრეკერები; 
მზა სენდვიჩები; სურნელოვანი, ჟელატინზე 
დამზადებული ტკბილი დესერტები; გაყინუ-
ლი საკონდიტრო ნაწარმი; გაყინული საჭმე-
ლი, რომელიც ძირითადად შედგება მაკარო-
ნის ნაწარმისგან ან ბრინჯისგან; გაყინული 
იოგურტი; რძის ნაყინი; ძირტკბილას კანფე-
ტები; პასტილა/თათარა; მაიონეზი; მაფინე-
ბი/ალადები; მდოგვი; ატრია; შვრიის ფაფა; 
ბლინები; ბლინების დასამზადებელი ნარევე-
ბი; მაკარონის ნაწარმი; საკონდიტრო ცომეუ-
ლი ნაწარმი; ვაჟინები ბლინებისთვის; ღვეზე-
ლები; პიცა; ბატიბუტი (პოპკორნი); კრენდე-
ლები, პუდინგები; რულეტები; სალათის სა-
კაზმები; სოუსები; შერბეთი; სანელებლები; 
ჩაი; ტორტილა; ვაფლები. 
 

32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის 
სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და 
სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენი-
ლობები; სასმელი წყალი; მატონიზირებული 
სასმელები; არომატიზებული წყლები; ხილის 
წვენები; არომატიზებული ხილის სასმელები; 
წვენების ფუძეზე დამზადებული კონცენტრა-
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ტები; ლიმონათები; პუნში; უალკოჰოლო სას-
მელები, სახელდობრ, დაგაზიანებული სასმე-
ლები; უალკოჰოლო სასმელები, რომლებიც 
შეიცავენ ხილის წვენებს; სმუზები; დაგაზია-
ნებული წყლები; სასპორტო სასმელები; ვაჟი-
ნები უალკოჰოლო სასმელების დასამზადებ-
ლად; სუფრის წყალი; ბოსტნეულის წვენები. 
 

38 _ კავშირგაბმულობა; ყველა საქონელი შე-
მავალი ამ კლასში. 
 

41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა, სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება; კინოფილმების წარმოება, ჩვენება, 
გავრცელება და გაქირავება; ტელე- და რა-
დიოპროგრამების წარმოება, ჩვენება, გავრცე-
ლება და გაქირავება; ხმის და ვიდეოჩანა-
წერების წარმოება, ჩვენება, გავრცელება და 
გაქირავება; გართობასთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია; ინტერაქტიული გასართობები 
ონ-ლინე რეჟიმში; გასართობი შოუ-პროგრა-
მების და ინტერაქტიული პროგრამების წარ-
მოება შემდგომში მათ გასავრცელებლად ტე-
ლევიზიის, კაბელის, თანამგზავრის, აუდიო- 
და ვიდეომედიის, კარტრიჯების, ლაზერული 
დისკების, კომპიუტერული დისკების და ელ-
ექტრონული საშუალებების მეშვეობით; გასა-
რთობი, სანახაობრივი და გასამხიარულებე-
ლი ღონისძიებების, ახალი ამბების და ინ-
ფორმაციის წარმოება და მომზადება საკომუ-
ტაციო საშუალებების და კომპიუტერული 
ქსელების მეშვეობით; ატრაქციონთა პარკე-
ბის და ატრაქციონთა თემატური პარკების 
მომსახურებები; გასართობ თემატურ პარკებ-
თან დაკავშირებული საგანმანათლებლო და 
გასართობი მომსახურებები; შოუ-პროგრამები 
და გადაცემები პირდაპირ ეთერში; პირდაპირ 
ეთერში წარმოდგენების ჩვენება; თეატრალუ-
რი წარმოდგენები; საესტრადო მსახიობების, 
კონფერანსიების და შოუ-პროგრამების წამ-
ყვანით მომსახურებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 66928 A * 
(210) AM 066928 
(220) 2012 04 12 
(731) ანტი ენნ'ს ინკ. 

პენსილვანიის შტატის კორპორაცია 
სვიტ 200, 48-50 ვ. ჩესნატ სტრითი,  
ლანკასტერი, პენსილვანიის შტატი  
17603, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

AUNTIE ANNE'S 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
30 _ ყავა, პრეტცელის ფუძიანი პროდუქტები, 
სახელდობრ, არომატიზირებული და დამტ-

კბარი პრეტცელები და რბილი პრეტცელები; 
პრეტცელ-დოგები, პრეტცელ-პიცები და პრე-
ტცელ-სენდვიჩები. 
 

43 _ რესტორნებით მომსახურებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 67161 A * 
(210) AM 067161 
(220) 2012 04 27 
(731) შპს მეგატრეიდი 

მარჯანიშვილის ქ., #6, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540) 

MEGATRADE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტრო-
ლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრო-
ბის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, 
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამო-
სახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარ-
მოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტუ-
რი მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სა-
ვაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატე-
ბისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს 
აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმა-
ციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომ-
პიუტერები; ცეცხლმქრობები. 
 

37 _ მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
 

42 _ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მასთან დაკავშირებული სამეც-
ნიერო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო 
ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან და-
კავშირებული მომსახურება; კომპიუტერების 
ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყო-
ფის დამუშავება და სრულყოფა. 
__________________________________________ 
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(111) M 2013 23866 R 
(151) 2013 07 29 
(181) 2023 07 29 
(210) AM 072634 
(220) 2013 06 12 
(732) შორენა რაზმაძე 

წერონისის ქ.6, 0104, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

Kenwood 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
7 _ მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრა-
ვები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალე-
ბებში განკუთვნილის გარდა); შეერთებები და 
გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა სატრანს-
პორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის 
გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღები, გან-
სხვავებული ხელის იარაღებისაგან; ინკუბა-
ტორები; სავაჭრო აპარატები, მათ შორის, მიქ-
სერები; ბლენდერები, წვენსაწურები; მტვერ-
სასრუტები; სამზარეულოს კომბაინები (სამ-
ზარეულოს პროცესორები), სარეცხი მანქანე-
ბი; ელექტროხორცსაკეპები; აპარატები ნაყი-
ნის დასამზადებლად; ყავის საფქვავები; ყვე-
ლა ზემოთჩამოთვლილი საქონლის ნაწილები, 
შემავალი ამ კლასში. 
 

11 _ განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქ-
მნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავე-
ბის, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, 
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნი-
კური მოწყობილობები, მათ შორის, აპარატე-
ბი ჰაერის კონდიცირებისათვის; კონდიციო-
ნერები; ფილტრები ჰაერის კონდიცირებისათ-
ვის; გასაცივებელი აპარატები; სამაცივრო 
აპარატები; მაცივრები; წყალგამანაწილებლე-
ბი; გაზქურები; ელექტროქურები; ტოსტერე-
ბი; ელექტროჩაიდნები; კომპაქტური ქურები; 
ღუმლები (გამათბობლები); ღუმლები, ფურნა-
კები; მიკროტალღური ღუმლები; აპარატები 
შეწვისათვის; ყავის მოსახალი აპარატები; ყა-
ვადანები; პოპკორნის დასამზადებელი აპარა-
ტები; გრილზე პროდუქტების დასამზადებე-
ლი ელექტროაპარატები; ელექტროქვაბები და 
ელექტროტაფები; ბრინჯსახარშები; სახის 
მოსავლელი მშრალი ორთქლის ხელსაწყოე-
ბი; თმის საშრობები, ფენები;  ფარნები; მცირე  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ზომის ფარნები; ზეთის რადიატორები; ელექ-
ტრული კვარცის გამათბობლები; ვენტილა-
ტორები; ნათურები განათებისათვის; ყველა 
ზემოთჩამოთვლილი საქონელი, შემავალი ამ 
კლასში. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23867 R 
(151) 2013 07 29 
(181) 2023 07 29 
(210) AM 072804 
(220) 2013 06 21 
(732) შპს „შერი“ 

დიდი ლილო, ნაკვეთი 726 (ალ.  
ქართველიშვილის ქ.), 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
 

(591) მუქი ყავისფერი, კრემისფერი 
(531) 05.07.01-11.03.04-27.05.05-29.01.07- 
(511)  
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიო-
კა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; 
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-
ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; 
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზ-
მები; სანელებლები; საკვები ყინული. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23868 R 
(151) 2013 07 29 
(181) 2023 07 29 
(210) AM 073081 
(220) 2013 07 11 
(732) ბადრი ბაგათელია 

ირ. აბაშიძის ქ.24, ბინა 26, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
sasaqonlo niSnebi 
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(591) წითელი, თეთრი, ყვითელი 
(531) 26.11.08-28.19.00-29.01.14- 
(511)  
43 _ საკვები პროდუქტის დამზადება და რეა-
ლიზაცია. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23869 R 
(151) 2013 07 30 
(181) 2023 07 30 
(210) AM 071560 
(732) სს „შატო მუხრანი“ 

ჭავჭავაძის გამზ. №11, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(740) შოთა მეტრეველი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.05-28.05.00-28.19.00- 
(511)  
33 _ ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა). 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23870 R 
(151) 2013 08 01 
(181) 2023 08 01 
(210) AM 073103 
(220) 2013 07 15 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ "ალეკსანდროვი  
პოგრება" 
ალტუფიევსკოე შოსე, დ. 79ა, სტრ. 25,  
ქ. მოსკოვი, 127410, რუსეთის ფედერაცია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) შავი, თეთრი, ყავისფერი, ყვითელი,  

სხვადასხვა ტონის ოქროსფერი და  
შოკოლადისფერი 

(531) 03.03.01-25.01.10-25.01.13-25.03.07- 
28.05.00-29.01.14- 

(511)  
33 _ ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა). 
__________________________________________ 

(111) M 2013 23871 R 
(151) 2013 08 01 
(181) 2023 08 01 
(210) AM 073132 
(220) 2013 07 19 
(732) შპს „ალფა“ 

თევდორე მღვდლის ქ. 53, 0154,  
თბილისი, საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

 
 

(591) ყვითელი, ცისფერი, ლურჯი და შავი 
(531) 05.05.04-25.12.03-26.11.08-26.11.09- 

28.19.00-29.01.14- 
(511)  
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
ნეული და ხილი; ჯელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები 
და საკვები ცხიმები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23872 R 
(151) 2013 08 01 
(181) 2023 08 01 
(210) AM 073169 
(220) 2013 07 23 
(732) შორენა რაზმაძე 

წერონისის ქ.6, 0104, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.17- 
(511)  
12 _ სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთ-
ზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი 
აპარატები, მათ შორის, ველოსიპედები, საბავ-
შო ეტლები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23873 R 
(151) 2013 08 02 
(181) 2023 08 02 
(210) AM 072802 
(220) 2013 06 21 
(732) შპს „შერი“ 

დიდი ლილო, ნაკვეთი 726 (ალ.  
ქართველიშვილის ქ.), 0105, თბილისი,  
საქართველო 
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 (540)  

 
(591) მუქი ყავისფერი, კრემისფერი 
(531) 05.07.01-11.03.04-28.19.00-29.01.07- 
(511)  
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიო-
კა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; 
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-
ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; 
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზ-
მები; სანელებლები; საკვები ყინული. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23874 R 
(151) 2013 08 02 
(181) 2023 08 02 
(210) AM 071256 
(220) 2013 03 07 
(732) შპს „ევროლუქსი“ 

ლილოს დას. 5 კვ.კორპ. 2, ბინა 108, 0198,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

EUROLUX 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
7 _ მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრა-
ვები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალე-
ბებისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერთე-
ბები და გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთ-
ვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარა-
ღები, განსხვავებულნი ხელის იარაღებისა-
გან; ინკუბატორები. 
 

9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტრო-
ლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრო-
ბის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, 
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამო-
სახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარ-
მოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტუ-
რი მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სა-
ვაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარა-
ტებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს 
აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორ-

მაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და 
კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები. 
 

11 _ განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქ-
მნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავე-
ბის, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, 
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნი-
კური მოწყობილობები. 
 

21 _ საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და 
ჭურჭლეული; სავარცხლები და ღრუბლები; 
ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯა-
გრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენ-
დისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნე-
ჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავე-
ბული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის, 
ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23875 R 
(151) 2013 08 02 
(181) 2023 08 02 
(210) AM 072812 
(220) 2013 06 24 
(732) შპს „იგრიკა 97“ 

აკაკი წერეთლის ქუჩა 18, ბინა 19, 1000,  
ბაღდათი, საქართველო 

(740) გიორგი საყვარელიძე 
(540)  

 
(591) თეთრი, ლურჯი, მწვანე 
(531) 01.15.15-01.15.23-06.01.01-28.19.00- 

29.01.04- 
(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთ-
ლიანობაში, ხოლო სიტყვები ,,მინერალური 
წყალი მაღალმთიანი ხეობიდან“ არ წარმოად-
გენს დამოუკიდებელი სამართლებრივი დაც-
ვის ობიექტს. 
 (511)  
32 _ მინერალური წყალი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23876 R 
(151) 2013 08 02 
(181) 2023 08 02 
(210) AM 073175 
(220) 2013 07 24 
(732) ქეთევან სიხარულიძე 

ნუცუბიძის ფერდ., I მკრ., კორპ 12, ბ. 37,  
0183, საქართველო 
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(540)  

 
(591) ლურჯი, წითელი, თეთრი 
(531) 26.03.23-27.05.04-27.05.10-27.05.23- 

29.01.12-26.03.23- 
(511)  
38 _ ინტერნეტ ტელევიზია; ვებ-გვერდი. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2013 67803 A 
(800) 1059405 
(731) ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SA 

Via Moree, CH – 6850 Mendrisio, Switzerland 
(540)  

HCO 
(591) Black, white 
(511)  
25 – Clothing, footwear, headgear. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67973 A 
(800) 1118604 
(731) ASTRO STROBEL  

KOMMUNIKATIONSSYSTEME GMBH 
Olefant 1  –  3, 51427 Bergisch Gladbach,  
Germany 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9  –  Aerials for televisions and radios, including re-
ceiving aerials and parts therefor; aerial cables; elec-
tric cords for aerials; masts for antennae; frequency 
filters; tube amplifiers; transistor amplifiers; power 
supply units and inserts for thermionic amplifiers 
and transistor amplifiers; electric switches; frequen-
cy converters; electric installation material; plugs; 
screw and plug – type couplings and junction boxes; 
housings for parts for electric circuits, including 
housings for connections, switches, frequency fil-
ters, amplifiers, circuit balancers and junctions; ligh-
tning conductors; television and radio aerials, 
including receiving aerials; distribution boxes; rece-
iving apparatus; apparatus for recording, transmi-
ssion or reproduction of sounds or images; magnetic 
data carriers, recording discs; automatic vending 
machines and mechanisms for coin – operated appa-
ratus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; fire – extinguis-
hing apparatus; electronic and high – frequency ap-
paratus and components (including housings) as well  
as software (included in this class) for receiving 
aerial installations and distribution installations (in-
dividual, communal and cable television installa-
tions); aerials for televisions and radios, as well as  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
parts therefor; elevation pipes, carriers and holders, 
feeds to be used for the purposes of electric ins-
tallations/devices; polarisation switches, converters, 
crossover networks, filters, amplifiers, electric ins-
tallation material (included in this class), plugs, soc-
kets, attenuators, equalisers, directional couplers, 
power supply units, modulators, demodulators, re-
ceivers, transmitters and control apparatus (all for 
communications technology apparatus); aerials, ap-
paratus and instruments for cable and wireless and 
optical message sending and data transmission, inc-
luding message sending and data transmission by 
optical fibre technology, apparatus and software for 
local area networks (LANs) and home bus systems 
(included in this class), actuators, sensors, monito-
ring installations, ISDN terminals, gateways and PC 
cards, parts for the aforesaid goods; cabinets of 
metal for receiver and distribution installations; cab-
les of metal for electronic purposes. 
 

38  –  Telecommunications. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68401 A 
(800) 1121689 
(731) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.)  

SA 
Findel Business Center, Complexe B, Rue de  
Trèves, L – 2632 FINDEL, Luxembourg 

(540)  

 
(591) Dark yellow, light yellow, light blue, white 
(511)  
28  –  Games, toys; gymnastic and sporting articles, 
not included in other classes; decorations for Chris-
tmas trees. 
 

30  –  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; 
honey, treacle; yeast, baking – powder; salt, mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment. 
 

41 –  Educational services; providing of training; en-
tertainment; sporting and cultural activities. 
__________________________________________ 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec 
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi ga-

moqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqme-

Ta kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17). 
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(260) AM 2013 68558 A 
(800) 1123000 
(731) CESI S.P.A. 

Via Raffaele Rubattino, 54 MILANO, Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
38  –  Telecommunications (services on behalf of 
third parties). 
 

42  –  Scientific and technological services and re-
search and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software (services on behalf 
of third parties). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68653 A 
(800) 925317 
(731) COMPAGNIE GENERALE DES  

ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en  
Commandite par Actions 
12, cours Sablon, F – 63040 CLERMONT –  
FERRAND Cedex 09, France 

(540)  

TYREPLUS 
(591) Black, white 
(511)  
16  –  Printed matter and publications; technical ma-
nuals and guides; printed educational and teaching 
materials; technical drawings and diagrams; photog-
raphs; stationery; calendars; diairies; paperweights; 
clipboards; packaging materials of cardboard or 
plastics, namely bags, pouches, films and sheets. 
 

35  –  Pneumatic tyre, tyre inner tube retailing and/or 
wholesaling services; business information services 
and business advisory services, business manage-
ment services, all relating to the tyre trade; adver-
tising; sales promotion support services relating to 
the tyre trade, namely sales promotion services. 
 

37  –  Pneumatic tyre and tyre inner tube repair ser-
vices; tyre and tyre inner tube replacing, fitting, 
installation and inflation services; tyre retreading 
and tyre regrooving services; wheel balancing ser-
vices; services for installation of machines for use in 
the tyre trade; vehicle repair and maintenance ser-
vices. 
 

41  –  Technical training services relating to the tyre 
trade; training services in the field of repair and 
replacement of tyres; training services in the use of 
machines for mounting, repairing and inflating tyres. 
 

42  –  Technical advice services relating to the use, 
the inspection, the monitoring and the analysis of 
tyres; services for the design of business premises 
for the tyre trade; testing and quality control services 
for tyres and inner tubes. 
__________________________________________ 

(260) AM 2013 68654 A 
(800) 925322 
(731) COMPAGNIE GENERALE DES  

ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en  
Commandite par Actions 
12 cours Sablon, F – 63000 CLERMONT –  
FERRAND, France 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white 
(511)  
16  –  Printed matter and publications; technical ma-
nuals and guides; printed educational and teaching 
materials; technical drawings and diagrams; photo-
graphs; stationery; calendars; diairies; paperweights; 
clipboards; packaging materials of cardboard or 
plastics, namely bags, pouches, films and sheets. 
 

35  –  Pneumatic tyre, tyre inner tube retailing and/or 
wholesaling services; business information services 
and business advisory services, business manage-
ment services, all such services relating to the tyre 
trade; advertising; sales promotion support services 
relating to the tyre trade, namely sales promotion 
services. 
 

37  –  Pneumatic tyre and tyre inner tube repair ser-
vices; tyre and tyre inner tube replacing, fitting, 
installation and inflation services; tyre retreading 
and tyre regrooving services; wheel balancing ser-
vices; services for installation of machines for use in 
the tyre trade; vehicle repair and maintenance ser-
vices. 
 

41  –  Technical training services relating to the tyre 
trade; training services in the field of repair and 
replacement of tyres; training services in the use of 
machines for mounting, repairing and inflating tyres. 
 

42  –  Technical advice services relating to the use, 
the inspection, the monitoring and the analysis of 
tyres; services for the design of business premises 
for the tyre trade; testing and quality control services 
for tyres and inner tubes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68657 A 
(800) 980172 
(731) FULYA KOZMETİK ISLAK MENDİL  

İMALAT VE PAZARLAMA LİMİTED 
 ŞİRKETİ 
Adnan Kahveci Mahallesi, Gümüşsuyu Sokak  
No: 1, Gürpınar Büyükçekmece, İSTANBUL, 
Turkey 

(540)  
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(591) Black, white 
(511)  
3  –  Detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, laundry starc-
hes, laundry bleaches, soaps, softeners, brightening 
chemicals for household purposes (laundry), perfu-
mes, eau de cologne, lotions for cosmetic purposes, 
essential oils, deodorants for personal use, rose oils, 
antiperspirants, after – shave lotions, nail polishes, 
lipstick, creams, hair dyes, shampoos, hair lotions, 
hair sprays, hair colorants, hair waving preparations, 
eyebrow pencils, eyebrow cosmetics, powder, make 
– up powder, varnish – removing preparations, 
mascaras, petroleum jelly for cosmetic purposes, 
jelly for cosmetic purposes, cosmetic preparations 
for slimming purposes, cosmetic preparations for 
eyelashes, cosmetic kits, shaving preparations, sha-
ving soaps, cotton wool for cosmetic purposes, tis-
sues impregnated with cosmetic lotions, ear cleaning 
swabs; wet wipes, disinfectant soap, antiperspirant 
soap, toothpastes, mouth washes (not for medical 
purposes), emery cloths, emery paper, polish for 
furniture and flooring. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68683 A 
(800) 1124084 
(731) Arcadia Group Brands Limited 

Colegrave House, 70 Berners Street, London  
W1T 3NL, United Kingdom 

(540) 

EVANS 
(591) Black, white 
(511)  
14  –  Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith; semi –  
precious and precious stones; horological and other 
chronometric instruments; watches, clocks, jewelle-
ry and imitation jewellery; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. 
 

18  –  Articles of leather and imitations of leather; 
trunks and travelling bags; travel cases; luggage; 
suitcases; holdalls; portmanteaux; valises; bags; han-
dbags; shoulder bags; toilet bags; carrier bags; ruc-
ksacks; backpacks; bumbags; sports bags; casual 
bags; briefcases; attaché cases; music cases; satc-
hels; beauty cases; carriers for suits, for shirts and 
for dresses; tie cases; notecases; notebook holders; 
document cases and holders; credit card cases and 
holders; cheque book holders; wallets; purses; um-
brellas; parasols; walking sticks; shooting sticks; 
belts; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68756 A 
(800) 586761 
(731) B.D.L. S.N.C. DI IVO DONDERO & C. 

Località Ciosello, strada per Albareto,  
I – 16047 CORNIA DI MOCONESI  
(Genova), Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
19  –  Tiling, linings and coverings of stone and ce-
ramic materials for exterior and interior roofs of 
buildings, for gardens and tiling for pedestrians. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68757 A 
(800) 647924A 
(731) H. Lundbeck A/S  

Ottiliavej 9, DK – 2500 Valby, Denmark 
(540) 

CLOPIXOL – ACUPHASE 
(591) Black, white 
(511)  
5  –  Pharmaceutical, veterinary and sanitary pro-
ducts; dietetic substances adapted for medical use, 
food for babies; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfec-
tants; products for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68758 A 
(800) 697480 
(731) Lindner Aktiengesellschaft 

Bahnhofstrasse 29, 94424 Arnstorf, Germany 
(540)  

Lindner 
(591) Black, white 
(511)  
6  –  Metal building materials such as metal ceilings, 
panelled ceilings, air – conditioned ceilings, ceiling 
panels of metal, fire protection ceilings, illuminated 
ceilings, metal partitions, mobile partitions, cavity 
floors, double floors, door systems (metallic), cons-
tructional fittings, sound protection elements, fire 
protection elements; transportable buildings of 
metal; working cabins. 
 

19  –  Building materials of wood and plastic such as 
panelled ceilings, air – conditioned ceilings, ceiling 
panels of wooden materials, fire protection ceilings, 
illuminated ceilings, wooden partitions, mobile par-
titions, cavity floors, double floors, door systems 
(non metallic), constructional fittings, sound protec-
tion elements, fire protection elements; non - meta-
llic transportable buildings; working cabins. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68759 A 
(800) 701168 
(731) Lindner Aktiengesellschaft 

Bahnhofstrasse 29, 94424 Arnstorf, Germany 
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(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
6  –  Metal building materials such as metal ceilings, 
panelled ceilings, air – conditioned ceilings, ceiling 
panels of metal, fire protection ceilings, illuminated 
ceilings, metal partitions, mobile partitions, cavity 
floors, double floors, door systems (metallic), cons-
tructional fittings, sound protection elements, fire 
protection elements; transportable buildings of me-
tal; working cabins. 
 

19  –  Building materials of wood and plastic such as 
panelled ceilings, air – conditioned ceilings, ceiling 
panels of wooden materials, fire protection ceilings, 
illuminated ceilings, wooden partitions, mobile par-
titions, cavity floors, double floors, door systems 
(non metallic), constructional fittings, sound protec-
tion elements, fire protection elements; non – me-
tallic transportable buildings; working cabins. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68760 A 
(800) 830239 
(731) Toruńskie Zakłady Materiałów  

Opatrunkowych, Spółka Akcyjna 
ul. Żółkiewskiego 20/26, PL – 87 – 100, 
 Toruń, Poland 

(540)  

plastofix 
(591) Black, white 
(511)  
5  –  Non – woven adhesive tapes for medical purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68761 A 
(800) 968815 
(731) AstraZeneca AB 

SE – 15185 Södertälje, Sweden 
(540) 

BAQISTREL 
(591) Black, white 
(511)  
5  –  Pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of diseases and disor-
ders of the metabolism, respiratory system, central 
nervous system, peripheral nervous system, cardio-
vascular system, gastro – intestinal system; pharma-
ceutical preparations and substances for pain control, 
arthritis, infection, inflammation and diabetes; phar-
maceutical preparations and substances for use in the 
field of anaesthesia, oncology, urology and gynaeco-
logy. 
__________________________________________ 

(260) AM 2013 68762 A 
(800) 997933 
(731) Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 

Strandveien 20, N – 1366 Lysaker, Norway 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
1  –  Chemicals used in industry; chemicals and ga-
ses for use in the marine and/or maritime industry; 
industrial gases and refrigerants; cleaning and deg-
reasing chemicals; surface active chemical prepara-
tions; chemical products for industrial removal of 
corrosion and contamination; preparations to break 
down and decompose oil; chemical products for 
marine and industrial treatment of bunker oil and 
heavy fuel oil; water treatment chemicals; combus-
tion improver additives; inert gases; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics, fire extin-
guishing compositions, including fire extinguishing 
gases, foams and powders; fireproofing and flame 
resistant preparations; tempering and soldering 
preparations, including welding preparations, chemi-
cals and gases; adhesives for industrial, marine 
and/or maritime purposes. 
 

7  –  Machines and machine tools; electric welding 
machines and apparatus; gas operated welding 
apparatus; compressors for refrigerating apparatus 
and installations; equipment, apparatus and machi-
nes for the preparation/treatment of surfaces; equip-
ment, apparatus and machines for cleaning; equip-
ment, apparatus and machines for sandblasting; equ-
ipment, apparatus and machines for sanding; equ-
ipment, apparatus and machines for application of 
paint and coatings to surfaces; equipment, apparatus 
and machines for spray painting; equipment, ap-
paratus and machines for high pressure washing; 
compressed air tools, air compressors; hand – held 
tools, other than hand – operated; bearings, motors 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
parts and fittings for all the aforementioned goods. 
 

8  –  Hand tools and implements (hand – operated), 
including non – electric apparatus and tools for wel-
ding; cutlery; side arms; parts and fittings for all the 
aforementioned goods. 
 

11  –  Apparatus, devices and installations for ligh-
ting, heating, steam generating, cooking, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes, including air conditioning and ventilation 
installations; refrigerating storage chambers, contai-
ners and installations; freezer storage chambers, con-
tainers and installations; parts and fittings for ref-
rigerators and refrigerating plants; parts and fittings 
for all the aforementioned goods. 
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12  –  Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air or water; ships; parts and fittings for all the afo-
rementioned goods. 
 

35  –  Business management; business administra-
tion; professional business consultancy; business 
evaluations, composition and/or systematization of 
written communications and registrations as well as 
utilization or systematization of mathematical or 
statistical data; compilation and systematization of 
information into computer databases, preparation of 
payrolls; personnel management consultancy; emp-
loyment services and personnel recruitment; accoun-
ting and auditing; information and consultancy 
relating to all the aforementioned services; retail and 
wholesale services relating to all the aforementioned 
goods in classes 1, 7, 8 and 11; retail and wholesale 
services relating to the following goods in class 4: 
oils and greases for industrial, marine and/or mari-
time purposes; lubricants; dust adhesive medium; 
fuels (including motor fuels) and illuminants; retail 
and wholesale services relating to the following 
goods in class 7: waste treatment/processing machi-
nery, apparatus and equipment; and their parts and 
fittings; retail and wholesale services relating to the 
following goods in class 9: scientific, nautical, elec-
tric, photographic, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), lifesaving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus for recording 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, data processing equipment 
and computers; fire – extinguishing apparatus and 
installations; security apparatus, installations and 
equipment; breathing apparatus, tracking and alarm 
apparatus, installations and systems; life jackets, life 
boats and life buoys; apparatus for electric arc 
welding, electrical installation materials; and their 
parts and fittings; retail and wholesale services 
relating to the following goods m class 10; surgical, 
medical and dental apparatus and instruments; suture 
materials, beds for medical purposes, custom made 
furniture for medical purposes; ear muffs, ear plugs, 
leg protectors, knee protectors, thermometers; 
oxygen resuscitators; emergency stretchers; and their 
parts and fittings, retail and wholesale services 
relating to the following goods in class 12: vehicles; 
apparatus for locomotion by land, air or water; ships; 
and their parts and fittings. 
 

37  –  Building (construction) services; repair; insta-
llation services; shipbuilding; inspection of shipbuil-
ding and shipbuilding projects; building, installation, 
inspection and repair of fire extinguishing, rescue 
and safety equipment, products and installations, as 
well as of refrigerating, heating, ventilating and air 
conditioning installations; maintenance of insula-
tion; building, installation, inspection and repair of 
electrical installations and systems, including electro 
automation installations and systems; building, ins-
tallation, inspection and repair of gas distribution 

systems, and of welding gas and neutral gas ins-
tallations; building, installation, inspection and 
repair of inert gas installations and systems; refilling 
and testing of gas containers; shipbuilding, cleaning 
and repair of boilers, painting services; building, 
installation, maintenance and repair of machines; un-
derwater repair; rental of welding machines and 
equipment; rental of gas cylinders; rental of air 
compressors; rental of machines, systems and equip-
ment for building, maintenance and repair purposes; 
rental of cleaning machines and equipment; rental of 
waste treatment machines and equipment; informa-
tion and consultancy relating to all the aforementio-
ned services. 
 

39  –  Logistics, transport and freight services; pac-
kaging and storage of goods; tour operation services; 
ship brokerage services; bunker broking, transport 
broking, transport reservation; operating means of 
transport, including ships; services in connection 
with the inspection of transport vehicles, including 
ships, or goods for transport; services in connection 
with the packaging and packing of goods for dis-
patch; load handling; services in connection with 
marine towing, unloading and loading, and operating 
harbours and docks; rental of means of transport, 
including boats and ships; rental of containers; rental 
of warehouse space; information and consultancy 
relating to all the aforementioned services. 
 

42  –  Scientific and technological services and re-
search and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; engineering ser-
vices (technical expertise); technical project studies, 
technical project management; consultation and 
planning related to building (construction); ship 
design services and ship architectural services, ship 
engineering services; technical, maritime operation 
of ships; development, installation, update and 
maintenance of computer software; rental of com-
puter software; information and consultancy relating 
to all the aforementioned services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68763 A 
(800) 1022925 
(731) BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.  

Via dell'Industria, 5, Frazione Solomeo,  
I – 06073 CORCIANO (PG), Italy 

(540)  
BRUNELLO CUCINELLI 

(591) Black, white 
(511)  
3  –  Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
 

9  –  Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
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signalling, checking (supervision), life – saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin – operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; fire – extinguishing 
apparatus. 
 

18  –  Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery. 
 

24  –  Textiles and textile goods, not included in ot-
her classes; bed and table covers. 
 

25  –  Clothing, footwear, headgear. 
 

35  –  Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68836 A 
(800) 1125385 
(731) Tovarischestvo s ogranitchennoy  

otvetstvennostyu "Sovmestnoe Predpriyatie  
"Global Pharm" 
ul. Zhandosova, 184 G, 050042 g. Almaty,  
Kazakstan 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5  –  Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68837 A 
(800) 1125386 
(731) Tovarischestvo s ogranitchennoy 

otvetstvennostyu "Sovmestnoe Predpriyatie  
"Global Pharm" 
ul. Zhandosova, 184 G, 050042 g. Almaty,  
Kazakstan 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5  –  Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 

(260) AM 2013 68838 A 
(800) 1125389 
(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

CH – 1800 Vevey, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
29  –  Vegetables and potatoes (preserved, dried or 
cooked), fruit (preserved, died or cooked), mush-
rooms (preserved, died or cooked); meat, poultry, 
game, fish and seafood, all these goods in the form 
of extracts, soups, jellies, spreads, preserves, coo-
ked, deep – frozen or dehydrated dishes; jams; eggs; 
preserved soya beans for human consumption; 
edible oils and fats; protein preparations for cons-
umption; sausages; charcuterie, peanut butter; soups, 
concentrated soups, preparations for making soups, 
thickened soups, bouillon, also in the form of cubes, 
tablets or powders, bouillon concentrates, prepara-
tions for making bouillon, consommés (soups). 
 

30  –  Flours, cereal preparations, bread, yeast, past-
ry; biscuits, cakes, cookies, wafers, caramels, pud-
dings; rice, pasta, noodles; food products made with 
rice, flour or cereal, also in the form cooked dishes; 
pizzas, sandwiches; oven – ready preparations of 
farinaceous paste and cake pastry; powdered mixes 
for cakes; sauces, soya sauces; tomato ketchup; food 
flavoring or seasoning products; spices for food, 
condiments, salad dressings, mayonnaise; mustard; 
vinegar. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68839 A 
(800) 1125392 
(731) Limited liability company "Arda – Trading" 

29/28 Mira street, Sinelnikovo,  
Dnipropetrovsk region, Ukraine 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
33  –  Alcoholic beverages (except beers). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68840 A 
(800) 1125426 
(731) Deepflight AG 

Firststrasse 1, CH – 8835 Feusisberg,  
Switzerland 

(540)  

DEEPFLIGHT 
(591) Black, white 
(511)  
9  –  CDs, DVDs and other magnetic recording me-
dia; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images. 
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25  –  Clothing, footwear, headgear. 
 

41  –  Entertainment; organization and conducting of 
parties, musical events and dancing events and all 
related activities; sporting and cultural activities and 
events. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68841 A 
(800) 1125442 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostyu "Proizvodstvenno –   
kommercheskaya firma "Atlantis – Pak" 
72, ul. Onuchkina, kh. Lenina, Aksaisky r- n.  
RU – 346703 Rostovskaya Oblast, Russian 
 Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
16  –  Plastic materials for packaging (not included 
in other classes); plastic articles for packaging; gum-
med tape [stationery]; viscose sheets for wrapping; 
plastic bubble packs [for wrapping or packaging]; 
sheets of reclaimed cellulose for wrapping; pac-
kaging material made of starches; garbage bags [of 
plastics]; stickers [stationery]; plastic cling film, 
extensible, for palletization; bags for microwave 
cooking; plastic film for wrapping; labels, not of 
textile. 
 

18  –  Gut for making sausages; gold beaters' skin. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68842 A 
(800) 1125447 
(731) Tovarichtchestvo s ogranitchennoy  

otvetstvennostyu "Global Beauty" 
oul. Khoussainova, 281, 050060 g. Almaty,  
Kazakstan 

(540)  

 
(591) Black, white and pink 
(511)  
14  –  Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith not included in 
other classes; jewelry, jewelry articles, precious sto-
nes; timepieces and chronometric instruments. 
 

16  –  Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed mat-
ter; bookbinding articles; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or 

teaching material (except apparatus); plastic mate-
rials for packaging (not included in other classes); 
printing type; printing blocks. 
 

18  –  Leather and imitations of leather, goods made 
from these materials, not included in other classes; 
animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery. 
 

20  –  Furniture, mirrors, picture frames; goods, not 
included in other classes, of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother – of – pearl, meerschaum and substitutes for 
all these materials, or of plastics. 
 

24  –  Textiles and textile goods not included in ot-
her classes; bed and table covers. 
 

25  –  Clothing, footwear, headgear. 
 

28  –  Games and toys; gymnastic and sporting artic-
les not included in other classes; decorations for 
Christmas trees. 
 

35  –  Advertising; company management; business 
administration; office functions. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68843 A 
(800) 1125451 
(731) Erich Krause Finland Oy  

Henry Fordin katu 5 N, FI – 00150 Helsinki,  
Finland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9  –  Ticket dispensers; coin – operated musical au-
tomata [juke boxes]; distribution machines, automa-
tic; motor fire engines; answering machines; accu-
mulators, electric; accumulators, electric, for vehic-
les; actinometers; alidades; altimeters; ammeters; 
anemometers; anodes; antennas; anticathodes; aper-
tometers [optics]; divers' apparatus; high – frequ-
ency apparatus; testing apparatus not for medical 
purposes; remote control apparatus; monitoring ap-
paratus, electric; sound recording apparatus; electro 
– dynamic apparatus for the remote control of rail-
way points; electro – dynamic apparatus for the re-
mote control of signals; distillation apparatus for 
scientific purposes; diffraction apparatus [microsco-
py]; air analysis apparatus; apparatus to check fran-
king; sound transmitting apparatus; electrical appa-
ratus for sealing plastics [packaging]; apparatus for 
fermentation [laboratory apparatus]; electric arc 
cutting apparatus; electric arc welding apparatus; 
electric welding apparatus; breathing apparatus, 
except for artificial respiration; breathing apparatus 
for underwater swimming; X – rays producing ap-
paratus and installations, not for medical purposes; 
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cash registers; electric apparatus for commutation; 
mechanisms for coin – operated apparatus; interco-
mmunication apparatus; stills for laboratory experi-
ments; projection apparatus; Roentgen apparatus not 
for medical purposes; radiological apparatus for 
industrial purposes; welding apparatus, electric; blu-
eprint apparatus; flashing lights [luminous signals]; 
stereoscopic apparatus; telegraphs [apparatus]; telep-
hone apparatus; telephone transmitters; facsimile 
machines; phototelegraphy apparatus; igniting appa-
ratus, electric, for igniting at a distance; mechanisms 
for counter – operated apparatus; acidimeters for 
batteries; acid hydrometers; salinometers; aerome-
ters; beacons, luminous; accumulator jars; barome-
ters; anode batteries; galvanic batteries; batteries for 
pocketlamps; batteries for lighting; solar batteries; 
batteries, electric; balances [steelyards]; gasoline 
pumps for service stations; betatrons; binoculars; 
electronic tags for goods; magnetic tape units for 
computers; computer memories; fire hose nozzles; 
encoded identification bracelets, magnetic; safety 
tarpaulins; signalling buoys; life buoys; marking 
buoys; directional compasses; vacuum gauges; elec-
trolysers; variometers; scales; letter scales; weigh-
bridges; precision balances; levelling staffs [sur-
veying instruments]; camcorders; video cassettes; 
video telephones; video screens; viewfinders, photo-
graphic; sockets, plugs and other contacts [electric 
connections]; micrometer screws for optical instru-
ments; viscosimeters; circuit closers; wavemeters; 
voltmeters; coin – operated gates for car parks or 
parking lots; mechanical signs; switchboxes [electri-
city]; current rectifiers; jigs [measuring instruments]; 
gas testing instruments; gasometers; galvanometers; 
electroplating apparatus; heliographic apparatus; 
hygrometers; hydrometers; weights; peepholes [ma-
gnifying lenses] for doors; holograms; plotters; loud-
speakers; sounding leads; plumb bobs; range finders; 
densimeters; densitometers; optical goods; detectors; 
galena crystals [detectors]; smoke detectors; coun-
terfeit [false] coin detectors; transparencies [photo-
graphy]; slide projectors; diaphragms [photography]; 
dictating machines; dynamometers; floppy disks; 
phonograph records; disks, magnetic; optical discs; 
calculating disks; disk drives for computers; juke 
boxes for computers; DNA chips; electronic notice 
boards; swimming jackets; bullet – proof waistcoats 
[vests (Am.)]; life jackets; identification threads for 
electric wires; nose clips for divers and swimmers; 
locks, electric; bells [warning devices]; alarm bells, 
electric; electric door bells; signal bells; acoustic 
conduits; mirrors for inspecting work; road signs, 
luminous or mechanical; signs, luminous; marine 
depth finders; probes for scientific purposes; buz-
zers; buzzers, electric; needles for record players; 
measures; pressure measuring apparatus; simulators 
for the steering and control of vehicles; inverters 
[electricity]; pressure indicators; indicators [electri-
city]; temperature indicators; incubators for bacteria 

culture; measuring instruments; mathematical instru-
ments; levelling instruments; surveying instruments; 
azimuth instruments; interfaces for computers; ioni-
sation apparatus, not for the treatment of air; spark – 
guards; coaxial cables; fibre [fiber (Am.)] optic cab-
les; electrical cabling; calipers; slide calipers; screw 
– tapping gauges; calculating machines; pocket cal-
culators; decompression chambers; cinematographic 
cameras; electronic pens [visual display units]; hol-
ders for electric coils; identity cards, magnetic; 
video game cartridges; encoded cards, magnetic; ri-
ding helmets; protective helmets; carriers for dark 
plates [photography]; automated teller machines 
[ATM]; cathodes; choking coils [impedance]; coils, 
electric; electromagnetic coils; spools [photog-
raphy]; cinematographic film, exposed; solenoid 
valves [electromagnetic switches]; wire connectors 
[electricity]; electronic agendas; push buttons for 
bells; mouse pads; magnetic encoders; eyeshades; 
anti – glare visors; collectors, electric; calibrating 
rings; protective suits for aviators; commutators; 
compact discs [audio – video]; compact discs [read – 
only memory]; comparators; marine compasses; 
computers; mobile computers; condensers [capaci-
tors]; contacts, electric; contacts, electric, of pre-
cious metal; wind socks for indicating wind direc-
tion; branch boxes [electricity]; distribution boxes 
[electricity]; connectors [electricity]; junction boxes 
[electricity]; battery boxes; cabinets for loud-
speakers; diving suits; reflecting discs for wear, for 
the prevention of traffic accidents; covers for electric 
outlets; logs [measuring instruments]; lasers, not for 
medical purposes; lactodensimeters; lactometers; 
darkroom lamps [photography]; neon signs; ther-
mionic lamps and tubes; thermionic valves [radio]; 
amplifying tubes; flashlights [photography]; head 
cleaning tapes [recording]; magnetic tapes; video-
tapes; surveying chains; fire escapes; rulers [measu-
ring instruments]; slide – rules; contact lenses; 
correcting lenses [optics]; optical lenses; lens hoods; 
optical condensers; sounding lines; electricity con-
duits; measuring spoons; magnifying glasses [op-
tics]; thread counters; magnets; decorative magnets; 
resuscitation mannequins [teaching apparatus]; mou-
se [data processing equipment]; pressure gauges; 
divers' masks; solderers' helmets; protective masks; 
materials for electricity mains [wires, cables]; acco-
unting machines; voting machines; money counting 
and sorting machines; material testing instruments 
and machines; hemline markers; megaphones; diap-
hragms [acoustics]; diaphragms for scientific appa-
ratus; metal detectors for industrial or military pur-
poses; metronomes; rules [measuring instruments]; 
carpenters' rules; dressmakers' measures; coin – 
operated mechanisms for television sets; shutter 
releases [photography]; micrometers; microproces-
sors; microscopes; microtomes; microphones; mo-
dems; lightning conductors [rods]; monitors [com-
puter hardware]; nautical apparatus and instruments; 
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animated cartoons; terminals [electricity]; junction 
sleeves for electric cables; cases fitted with dissec-
ting instruments [microscopy]; navigational instru-
ments; teeth protectors; knee – pads for workers; self 
– regulating fuel pumps; fuel dispensing pumps for 
service stations; headsets; surveyors' levels; verniers; 
sound recording carriers; magnetic data media; 
optical data media; socks, electrically heated; 
sheaths for electric cables; identification sheaths for 
electric wires; weighing machines; punched card 
machines for offices; furniture especially made for 
laboratories; shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; objectives [lenses] [optics]; 
lenses for astrophotography; egg – candlers; clothing 
for protection against fire; extinguishers; electrified 
fences; limiters [electricity]; clothing for protection 
against accidents, irradiation and fire; asbestos 
clothing for protection against fire; garments for 
protection against fire; clothing especially made for 
laboratories; ozonisers [ozonators]; octants; eyepie-
ces; ohmmeters; wrist rests for use with computers; 
spectacle frames; eyeglass frames; oscillographs; 
plumb lines; mirrors [optics]; galvanizing apparatus; 
spectacles [optics]; sunglasses; goggles for sports; 
signalling panels, luminous or mechanical; radio 
pagers; pince – nez; electronic pocket translators; 
transmitters [telecommunication]; transmitters of 
electronic signals; switches, electric; periscopes; 
gloves for divers; asbestos gloves for protection 
against accidents; gloves for protection against 
accidents; gloves for protection against X – rays for 
industrial purposes; furnaces for laboratory 
experiments; pipettes; pyrometers; planimeters; pla-
ne tables [surveying instruments]; plates for bat-
teries; wafers [silicon slices]; DVD players; compact 
disc players; cassette players; sound recording strips; 
X – ray films, exposed; films, exposed; life – saving 
rafts; laboratory trays; semi – conductors; polari-
meters; fire engines; floats for bathing and swim-
ming; measuring glassware; swimming belts; life 
belts; circuit breakers; fuses; converters, electric; 
telerupters; food analysis apparatus; diagnostic 
apparatus, not for medical purposes; hair – curlers, 
electrically heated; distance measuring apparatus; 
speed measuring apparatus [photography]; 
appliances for measuring the thickness of leather; 
apparatus for measuring the thickness of skins; 
speed checking apparatus for vehicles; teaching ap-
paratus; time recording apparatus; make – up remo-
ving appliances, electric; distance recording appa-
ratus; apparatus and instruments for astronomy; sur-
veying apparatus and instruments; weighing appa-
ratus and instruments; optical apparatus and ins-
truments; apparatus and instruments for physics; 
chemistry apparatus and instruments; measuring ap-
paratus; measuring devices, electric; boiler control 
instruments; meteorological instruments; naval sig-
nalling apparatus; observation instruments; naviga-
tion apparatus for vehicles [on – board computers]; 

satellite navigational apparatus; regulating appara-
tus, electric; precision measuring apparatus; instru-
ments containing eyepieces; audio – receivers and 
video – receivers; prisms [optics]; cigar lighters for 
automobiles; printers for use with computers; ap-
paratus for changing record player needles; retorts' 
stands; drainers for use in photography; cleaning 
apparatus for phonograph records; fire beaters; sig-
hting telescopes for firearms; test tubes; pressure 
indicator plugs for valves; magnetic wires; telegraph 
wires; telephone wires; wires, electric; conductors, 
electric; copper wire, insulated; fuse wire; computer 
programmes [programs], recorded; computer game 
software; computer programs [downloadable soft-
ware]; computer software, recorded; record players; 
processors [central processing units]; rods for water 
diviners; electronic publications, downloadable; dis-
tribution consoles [electricity]; control panels [elec-
tricity]; radar apparatus; vacuum tubes [radio]; masts 
for wireless aerials; transmitting sets [telecom-
munication]; radios; vehicle radios; frames for pho-
tographic transparencies; screens for photoengra-
ving; walkie – talkies; voltage surge protectors; 
voltage regulators for vehicles; light dimmers [re-
gulators], electric; stage lighting regulators; speed 
regulators for record players; cell switches [elect-
ricity]; washing trays [photography]; marking gau-
ges [joinery]; time switches, automatic; relays, elec-
tric; safety restraints, other than for vehicle seats and 
sports equipment; X – ray photographs, other than 
for medical purposes; rheostats; respiratory masks, 
other than for artificial respiration; respirators for 
filtering air; retorts; refractometers; refractors; grids 
for batteries; speaking tubes; horns for loudspeakers; 
saccharometers; optical fibers [fibres] [light conduc-
ting filaments]; traffic – light apparatus [signalling 
devices]; dog whistles; sextants; inductors [electri-
city]; safety nets; nets for protection against acci-
dents; fire alarms; signals, luminous or mechanical; 
signalling whistles; sirens; scanners [data processing 
equipment]; integrated circuit cards [smart cards]; 
connections for electric lines; couplings, electric; 
sonars; sound locating instruments; lighting ballasts; 
resistances, electric; spectrograph apparatus; spec-
troscopes; speed indicators; spirit measures; sate-
llites for scientific purposes; protection devices for 
personal use against accidents; audiovisual teaching 
apparatus; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; 
spectacle glasses; optical glass; glass covered with 
an electrical conductor; anti – glare glasses; personal 
stereos; stereoscopes; fire boats; sulphitometers; 
hands free kits for phones; drying racks [photo-
graphy]; spherometers; integrated circuits; printed 
circuits; counters; parking meters; postage stamp 
meters; milage recorders for vehicles; revolution 
counters; abacuses; taximeters; ear plugs; ear plugs 
for divers; tachometers; word processors; television 
apparatus; telescopes; teleprompters; teleprinters; 
portable telephones; theodolites; thermometers, not 
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for medical purposes; thermostats; thermostats for 
vehicles; crucibles [laboratory]; tone arms for record 
players; totalizators; transistors [electronic]; protrac-
tors [measuring instruments]; battery chargers; 
transformers [electricity]; whistle alarms; tripods for 
cameras; vehicle breakdown warning triangles; 
starter cables for motors; discharge tubes, electric, 
other than for lighting; capillary tubes; X – rays 
tubes not for medical purposes; telephone receivers; 
turnstiles, automatic; quantity indicators; automatic 
indicators of low pressure in vehicle tires [tyres]; 
gasoline gauges; water level indicators; electric loss 
indicators; light – emitting electronic pointers; slope 
indicators; computer operating programs, recorded; 
levels [instruments for determining the horizontal]; 
mercury levels; spirit levels; urinometers; sound 
power amplifiers; particle accelerators; sprinkler 
systems for fire protection; electric installations for 
the remote control of industrial operations; steering 
apparatus, automatic, for vehicles; balancing appara-
tus; video recorders; sound reproduction apparatus; 
invoicing machines; door closers, electric; tape 
recorders; protection devices against X – rays [Ro-
entgen rays], not for medical purposes; apparatus for 
games adapted for use with an external display 
screen or monitor; railway traffic safety appliances; 
data processing apparatus; door openers, electric; 
oxygen transvasing apparatus; theft prevention 
installations, electric; electric devices for attracting 
and killing insects; amusement apparatus adapted for 
use with an external display screen or monitor; time 
clocks [time recording devices]; film cutting 
apparatus; drying apparatus for photographic prints; 
optical character readers; elevator operating ap-
paratus; centering apparatus for photographic trans-
parencies; dosage dispensers; chargers for electric 
batteries; acoustic [sound] alarms; sounding appara-
tus and machines; life saving apparatus and equip-
ment; editing appliances for cinematographic films; 
cathodic anti – corrosion apparatus; couplers [data 
processing equipment]; computer peripheral devices; 
anti – interference devices [electricity]; demagneti-
zing apparatus for magnetic tapes; acoustic couplers; 
anti – theft warning apparatus; alarms; fog signals, 
non – explosive; adding machines; readers [data pro-
cessing equipment]; heat regulating apparatus; pho-
tocopiers photographic, electrostatic, thermic]; bar 
code readers; flat irons, electric; filters for respira-
tory masks; filters for ultraviolet rays, for photo-
graphy; filters [photography]; magic lanterns; optical 
lamps; signal lanterns; cameras [photography]; gla-
zing apparatus for photographic prints; shutters 
[photography]; darkrooms [photography]; photome-
ters; flash – bulbs [photography]; enlarging appara-
tus [photography]; photovoltaic cells; containers for 
contact lenses; spectacle cases; pince – nez cases; 
containers for microscope slides; cases especially 
made for photographic apparatus and instruments; 
chromatography apparatus for laboratory use; chro-

nographs [time recording apparatus]; eyeglass 
chains; cyclotrons; compasses [measuring instru-
ments]; frequency meters; egg timers [sandglasses]; 
fire blankets; chips [integrated circuits]; gauges; 
pedometers; meteorological balloons; electrified 
rails for mounting spot lights; asbestos screens for 
firemen; protective helmets for sports; eyeglass 
cords; stands for photographic apparatus; swit-
chboards; distribution boards [electricity]; work-
men's protective face – shields; projection screens; 
radiology screens [photography]; exposure meters 
[light meters]; welding electrodes; soldering irons, 
electric; ducts [electricity]; galvanic cells; epidiasco-
pes; ergometers; armatures [electricity]; capacity 
measures; computer keyboards. 
 

16  –  Fountain pens; aquarelles; albums; almanacs; 
document laminators for office use; atlases; posters; 
paper bows; table linen of paper; tickets; forms, 
printed; note books; drawing pads; pads [stationery]; 
loose – leaf binders; wristbands for the retention of 
writing instruments; pamphlets; booklets; paper 
sheets [stationery]; waxed paper; paper for recording 
machines; paper for radiograms; electrocardiograph 
paper; drawer liners of paper, perfumed or not; wood 
pulp paper; copying paper [stationery]; parchment 
paper; writing paper; luminous paper; toilet paper; 
wrapping paper; filter paper; Xuan paper for Chinese 
painting and calligraphy; paper; place mats of paper; 
writing pads; newsletters; rollers for typewriters; 
house painters' rollers; obliterating stamps; mode-
lling wax, not for dental purposes; signboards of 
paper or cardboard; patterns for dressmaking; pat-
terns for making clothes; newspapers; electrotypes; 
hectographs; shields [paper seals]; modelling clay; 
terrestrial globes; engravings; slate pencils; pencil 
leads; pencil holders; chalk holders; holders for 
stamps [seals]; holders for checkbooks [cheque 
books]; diagrams; engraving plates; writing slates; 
blackboards; galley racks [printing]; drawing boards; 
punches [office requisites]; magazines [periodicals]; 
paper clasps; money clips; tags for index cards; pen 
clips; bookmarkers; etching needles; tracing needles 
for drawing purposes; printed publications; bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for pac-
kaging; cardboard articles; paper shredders for office 
use; graphic representations; graining combs; 
calendars; tear – off calendars; tracing paper; tracing 
cloth; tracing patterns; gums [adhesives] for sta-
tionery or household purposes; lithographic stones; 
pencils; pencil lead holders; charcoal pencils; pic-
tures; transfers [decalcomanias]; paintings [pictures], 
framed or unframed; wood pulp board [stationery]; 
cardboard; hat boxes of cardboard; document files 
[stationery]; files [office requisites]; index cards 
[stationery]; credit card imprinters, non – electric; 
cards; geographical maps; paper tapes and cards for 
the recordal of computer programmes; perforated 
cards for Jacquard looms; catalogues; spools for 
inking ribbons; covers of paper for flower pots; 
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paintbrushes; painters' brushes; writing brushes; 
typewriter keys; glue for stationery or household 
purposes; modelling paste; isinglass for stationery or 
household purposes; gluten [glue] for stationery or 
household purposes; starch paste [adhesive] for 
stationery or household purposes; printing blocks; 
books; ledgers [books]; manifolds [stationery]; 
comic books; drawing pins; cigar bands; envelopes 
[stationery]; duplicators; cases for stamps [seals]; 
boxes of cardboard or paper; paint boxes [articles for 
use in school]; correcting fluids [office requisites]; 
rubber erasers; French curves; paper ribbons; 
typewriter ribbons; adhesive bands for stationery or 
household purposes; gummed tape [stationery]; 
inking ribbons; inking ribbons for computer printers; 
drawing rulers; square rulers; viscose sheets for 
wrapping; plastic bubble packs for wrapping or 
packaging; sheets of reclaimed cellulose for 
wrapping; steel letters; type [numerals and letters]; 
numbers [type]; lithographs; lithographic works of 
art; architects' models; postage stamps; graphic 
prints; modelling materials; teaching materials 
[except apparatus]; bookbinding material; sealing 
compounds for stationery purposes; adhesives 
[glues] for stationery or household purposes; pac-
kaging material made of starches; pencil sharpening 
machines, electric or non – electric; addressing 
machines; bookbinding apparatus and machines 
[office equipment]; typewriters, electric or non – 
electric; folders [stationery]; franking machines 
[stamping machines]; chalk for lithography; writing 
chalk; tailors' chalk; marking chalk; garbage bags of 
paper or of plastics; mimeograph apparatus and 
machines; painters' easels; hand – rests for painters; 
steatite [tailor's chalk]; writing instruments; writing 
cases [stationery]; printing sets, portable [office 
requisites]; bibs of paper; stickers [stationery]; 
finger – stalls [office requisites]; cords for bookbin-
ding; paper knives [cutters] [office requisites]; 
numbering apparatus; bookbinding cloth; bottle 
envelopes of cardboard or paper; sealing wafers; 
covers [stationery]; passport holders; plastic cling 
film, extensible, for palletization; embroidery de-
signs [patterns]; handwriting specimens for copying; 
oleographs; musical greeting cards; greeting cards; 
postcards; etchings; conical paper bags; bags for 
microwave cooking; palettes for painters; ink sticks; 
pantographs [drawing instruments]; folders for 
papers; paper mache; pastels [crayons]; babies' nap-
kins of paper and cellulose, disposable; pen cases; 
bookbindings; periodicals; pen wipers; office perfo-
rators; nibs; nibs of gold; steel pens; drawing pens; 
song books; seals [stamps]; sealing stamps; anno-
uncement cards [stationery]; drawing sets; drawing 
materials; clipboards; plastics for modelling; address 
plates for addressing machines; handkerchiefs of 
paper; plastic film for wrapping; babies' napkin – 
pants [diaper – pants] of paper and cellulose, dispo-
sable; babies' diapers of paper and cellulose, dispo-

sable; letter trays; trays for sorting and counting 
money; coasters of paper; bookends; stamp stands; 
mats for beer glasses; stands for pens and pencils; 
photograph stands; binding strips [bookbinding]; 
towels of paper; gummed cloth for stationery pur-
poses; printers' blankets, not of textile; inking sheets 
for document reproducing machines; inking sheets 
for duplicators; portraits; paperweights; writing ca-
ses [sets]; drawing instruments; office requisites, 
except furniture; writing materials; school supplies 
[stationery]; adhesive tape dispensers [office requi-
sites); hand labelling appliances; pencil sharpeners, 
electric or non – electric; printed matter; blotters; 
prospectuses; drawing squares; printed timetables; 
printers' reglets; indexes; elastic bands for offices; 
graphic reproductions; penholders; pens [office 
requisites]; table napkins of paper; tissues of paper 
for removing make – up; face towels of paper; self – 
adhesive tapes for stationery or household purposes; 
tablecloths of paper; scrapers [erasers] for offices; 
paper – clips; staples for offices; erasing products; 
biological samples for use in microscopy (teaching 
materials); histological sections for teaching pur-
poses; figurines statuettes of papier mâché; writing 
board erasers; erasing shields; composing frames 
[printing]; sealing wax; drawing T – squares; arith-
metical tables; placards of paper or cardboard; 
tablemats of paper; adhesive tapes for stationery or 
household purposes; writing or drawing books; 
fabrics for bookbinding; stationery; transparencies 
[stationery]; stencils [stationery]; stencil plates; 
stencils; cardboard tubes; Indian inks; moisteners 
[office requisites]; moisteners for gummed surfaces 
[office requisites]; carbon paper; chart pointers, non 
– electronic; bottle wrappers of cardboard or paper; 
envelope sealing machines, for offices; sealing mac-
hines for offices; vignetting apparatus; apparatus for 
mounting photographs; stapling presses [office 
requisites]; manuals [handbooks]; filtering materials 
[paper]; paper coffee filters; flags of paper; silver 
paper; molds for modelling clays [artists' materials]; 
photo – engravings; photographs; stencil cases; can-
vas for painting; chromolithographs [chromos]; 
compasses for drawing; watercolor [watercolour] 
saucers for artists; correcting ink [heliography]; ink; 
inkwells; inking pads; blueprints; rosaries; balls for 
ball – point pens; cabinets for stationery [office 
requisites]; printing type; address stamps; stamp 
pads; stamps [seals]; advertisement boards of paper 
or cardboard; prints [engravings]; labels, not of 
textile; cream containers of paper; ink stones [ink 
reservoirs]. 
 

18  –  Mountaineering sticks; pocket wallets; card 
cases [notecases]; reins; harness fittings; parts of 
rubber for stirrups; chamois leather, other than for 
cleaning purposes; umbrellas; parasols; briefcases; 
saddlery; frames for umbrellas or parasols; handbag 
frames; valves of leather; whips; imitation leather; 
leather, unworked or semi – worked; leatherboard; 
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casings, of leather, for springs; umbrella rings; hat 
boxes of leather; boxes of leather or leather board; 
boxes of vulcanised fibre; purses; chain mesh 
purses; fastenings for saddles; butts [parts of hides]; 
saddle trees; bags [envelopes, pouches] of leather, 
for packaging; moleskin [imitation of leather]; knee 
– pads for horses; muzzles; halters; vanity cases, not 
fitted; leather thread; furniture coverings of leather; 
gut for making sausages; clothing for pets; trim-
mings of leather for furniture; collars for animals; 
dog collars; music cases; slings for carrying infants; 
gold beaters' skin; cat o' nine tails; pads for horse 
saddles; horseshoes; bands of leather; coverings of 
skins [furs]; horse blankets; bandoliers; traces 
[harness]; fur; haversacks; leather straps; straps for 
soldiers' equipment; harness straps; straps for skates; 
straps of leather [saddlery]; chin straps, of leather; 
stirrup leathers; umbrella handles; walking stick 
handles; suitcase handles; rucksacks; travelling bags; 
riding saddles; net bags for shopping; valises; 
umbrella or parasol ribs; stirrups; bags for climbers; 
travelling sets [leatherware]; sling bags for carrying 
infants; garment bags for travel; handbags; tool bags 
of leather, empty; wheeled shopping bags; beach 
bags; bags for sports; bags for campers; shopping 
bags; school bags; travelling trunks; cases, of leather 
or leatherboard; nose bags [feed bags]; bridoons; 
walking sticks; umbrella sticks; walking stick seats; 
bits for animals [harness]; bridles [harness]; harness 
for animals; key cases [leatherware]; horse collars; 
trunks [luggage]; suitcases; attaché cases; covers for 
horse – saddles; umbrella covers; kid; curried skins; 
animal skins; cattle skins; leather leashes; blinkers 
[harness]; game bags [hunting accessories]. 
 

28  –  Amusement machines, automatic and coin – 
operated; swimming pools [play articles]; novelties 
for parties, dances [party favors, favours]; baseball 
gloves; starting blocks for sports; bob – sleighs; 
body boards; boxing gloves; skating boots with 
skates attached; dolls' feeding bottles; stationary 
exercise bicycles; paintballs [ammunition for paint-
ball guns] [sports apparatus]; shuttlecocks; spinning 
tops [toys]; jigsaw puzzles; punching bags; hang 
gliders; flying discs [toys]; discuses for sports; dolls' 
houses; dominoes; surf boards; spring boards [sports 
articles]; skateboards; sailboards; chessboards; chec-
kerboards; darts; kites; piñatas; toy vehicles; toys; 
toys for domestic pets; plush toys; mobiles [toys]; 
practical jokes [novelties]; games other than those 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; parlor games; board games; ring games; 
games; bite indicators [fishing tackle]; kaleidos-
copes; bladders of balls for games; rosin used by 
athletes; edges of skis; bingo cards; playing cards; 
fairground ride apparatus; reels for fishing; rocking 
horses; swings; skittles; ninepins; billiard cues; golf 
clubs; hockey sticks; seal skins [coverings for skis]; 
bells for Christmas trees; dolls' rooms; building 
games; lines for fishing; confetti; explosive bonbons 

[Christmas crackers]; ice skates; roller skates; creels 
[fishing equipment]; dice; paintball guns [sports ap-
paratus]; ski bindings; dolls' beds; roulette wheels; 
building blocks [toys]; dolls; flippers for swimming; 
gut for fishing; gut for rackets; bows for archery; 
skis; waterskis; surf skis; mah – jong; wax for skis; 
hunting game calls; puppets; toy masks; theatrical 
masks; fencing masks; masts for sailboards; teddy 
bears; chalk for billiard cues; targets; electronic 
targets; scale model vehicles; playing balls; balls for 
games; artificial fishing bait; billiard table cushions; 
knee guards [sports articles]; billiard cue tips; elbow 
guards [sports articles]; dolls' clothes; in – line roller 
skates; fencing weapons; twirling batons; parag-
liders; golf gloves; gloves for games; batting gloves 
[accessories for games]; toy pistols; air pistols 
[toys]; percussion caps [toys]; caps for pistols [toys]; 
rattles [playthings]; horseshoe games; candle holders 
for Christmas trees; Christmas tree stands; sole 
coverings for skis; floats for fishing; decoys for 
hunting or fishing; scent lures for hunting or fishing; 
archery implements; fishing tackle; kite reels; soap 
bubbles [toys]; billiard markers; divot repair tools 
[golf accessories]; protective paddings [parts of 
sports suits]; rackets; foils for fencing; surfboard 
leashes; harness for sailboards; weight lifting belts 
[sports articles]; sling shots [sports articles]; rollers 
for stationary exercise bicycles; harpoon guns 
[sports articles]; fencing gauntlets; fish hooks; 
landing nets for anglers; scooters [toys]; sleighs 
[sports articles]; butterfly nets; nets for sports; 
scrapers for skis; appliances for gymnastics; quoits; 
dumb – bells; climbers' harness; artificial snow for 
Christmas trees; snowshoes; clay pigeon traps; 
billiard tables; coin – operated billiard tables; tables 
for table tennis; tables for indoor football; strings for 
rackets; cricket bags; golf bags, with or without 
wheels; clay pigeons [targets]; tennis nets; slides 
[playthings]; radio – controlled toy vehicles; body – 
building apparatus; backgammon games; men's 
athletic supporters [sports articles]; rods for fishing; 
ornaments for Christmas trees, except illumination 
articles and confectionery; tennis ball throwing ap-
paratus; conjuring apparatus; apparatus for games 
other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor; bowling apparatus and 
machinery; machines for physical exercises; coun-
ters [discs] for games; bags especially designed for 
skis and surfboards; bite sensors [fishing tackle]; 
marbles for games; billiard balls; play balloons; 
snow globes; chess games; checkers [games]; shin 
guards [sports articles]; camouflage screens [sports 
articles]; chest expanders [exercisers]; Christmas 
trees of synthetic material; cups for dice. 
 

35  –  Import – export agencies; demonstration of 
goods; marketing studies; organization of exhibi-
tions for commercial or advertising purposes; orga-
nization of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; presentation of goods on communication 
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media, for retail purposes; auctioneering; sales 
promotion for others; distribution of samples; ad-
vertising; on – line advertising on a computer net-
work; advertising by mail order; television adver-
tising; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; administrative 
processing of purchase orders; modelling for 
advertising or sales promotion; procurement services 
for others [purchasing goods and services for other 
businesses]. 
 

38  –  Electronic mail; telecommunications routing 
and junction services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68844 A 
(800) 1125452 
(731) Erich Krause Finland Oy  

Henry Fordin katu 5 N, FI – 00150 Helsinki,  
Finland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9  –  Ticket dispensers; coin – operated musical 
automata [juke boxes]; distribution machines, 
automatic; motor fire engines; answering machines; 
accumulators, electric; accumulators, electric, for 
vehicles; actinometers; alidades; altimeters; amme-
ters; anemometers; anodes; antennas; anticathodes; 
apertometers [optics]; divers' apparatus; high – fre-
quency apparatus; testing apparatus not for medical 
purposes; remote control apparatus; monitoring ap-
paratus, electric; sound recording apparatus; electro 
– dynamic apparatus for the remote control of 
railway points; electro – dynamic apparatus for the 
remote control of signals; distillation apparatus for 
scientific purposes; diffraction apparatus [micros-
copy]; air analysis apparatus; apparatus to check 
franking; sound transmitting apparatus; electrical 
apparatus for sealing plastics [packaging]; apparatus 
for fermentation [laboratory apparatus]; electric arc 
cutting apparatus; electric arc welding apparatus; 
electric welding apparatus; breathing apparatus, 
except for artificial respiration; breathing apparatus 
for underwater swimming; X – rays producing appa-
ratus and installations, not for medical purposes; 
cash registers; electric apparatus for commutation; 
mechanisms for coin – operated apparatus; inter-
communication apparatus; stills for laboratory expe-
riments; projection apparatus; Roentgen apparatus 
not for medical purposes; radiological apparatus for 
industrial purposes; welding apparatus, electric; blu-
eprint apparatus; flashing lights [luminous signals]; 
stereoscopic apparatus; telegraphs [apparatus]; telep-
hone apparatus; telephone transmitters; facsimile 
machines; phototelegraphy apparatus; igniting appa-
ratus, electric, for igniting at a distance; mechanisms 
for counter – operated apparatus; acidimeters for ba-

tteries; acid hydrometers; salinometers; aerometers; 
beacons, luminous; accumulator jars; barometers; 
anode batteries; galvanic batteries; batteries for poc-
ketlamps; batteries for lighting; solar batteries; bat-
teries, electric; balances [steelyards]; gasoline 
pumps for service stations; betatrons; binoculars; 
electronic tags for goods; magnetic tape units for 
computers; computer memories; fire hose nozzles; 
encoded identification bracelets, magnetic; safety 
tarpaulins; signalling buoys; life buoys; marking 
buoys; directional compasses; vacuum gauges; elec-
trolysers; variometers; scales; letter scales; weigh-
bridges; precision balances; levelling staffs [sur-
veying instruments]; camcorders; video cassettes; 
video telephones; video screens; viewfinders, pho-
tographic; sockets, plugs and other contacts [electric 
connections]; micrometer screws for optical instru-
ments; viscosimeters; circuit closers; wavemeters; 
voltmeters; coin – operated gates for car parks or 
parking lots; mechanical signs; switchboxes [elec-
tricity]; current rectifiers; jigs [measuring instru-
ments]; gas testing instruments; gasometers; galva-
nometers; electroplating apparatus; heliographic ap-
paratus; hygrometers; hydrometers; weights; peep-
holes [magnifying lenses] for doors; holograms; plo-
tters; loudspeakers; sounding leads; plumb bobs; 
range finders; densimeters; densitometers; optical 
goods; detectors; galena crystals [detectors]; smoke 
detectors; counterfeit [false] coin detectors; transpa-
rencies [photography]; slide projectors; diaphragms 
[photography]; dictating machines; dynamometers; 
floppy disks; phonograph records; disks, magnetic; 
optical discs; calculating disks; disk drives for 
computers; juke boxes for computers; DNA chips; 
electronic notice boards; swimming jackets; bullet – 
proof waistcoats [vests (Am.)]; life jackets; 
identification threads for electric wires; nose clips 
for divers and swimmers; locks, electric; bells [war-
ning devices]; alarm bells, electric; electric door 
bells; signal bells; acoustic conduits; mirrors for 
inspecting work; road signs, luminous or mecha-
nical; signs, luminous; marine depth finders; probes 
for scientific purposes; buzzers; buzzers, electric; 
needles for record players; measures; pressure mea-
suring apparatus; simulators for the steering and 
control of vehicles; inverters [electricity]; pressure 
indicators; indicators [electricity]; temperature indi-
cators; incubators for bacteria culture; measuring 
instruments; mathematical instruments; levelling 
instruments; surveying instruments; azimuth instru-
ments; interfaces for computers; ionisation appa-
ratus, not for the treatment of air; spark – guards; 
coaxial cables; fibre [fiber (Am.)] optic cables; 
electrical cabling; calipers; slide calipers; screw – 
tapping gauges; calculating machines; pocket calcu-
lators; decompression chambers; cinematographic 
cameras; electronic pens [visual display units]; hol-
ders for electric coils; identity cards, magnetic; 
video game cartridges; encoded cards, magnetic; 
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riding helmets; protective helmets; carriers for dark 
plates [photography]; automated teller machines 
[ATM]; cathodes; choking coils [impedance]; coils, 
electric; electromagnetic coils; spools [photograp-
hy]; cinematographic film, exposed; solenoid valves 
[electromagnetic switches]; wire connectors [electri-
city]; electronic agendas; push buttons for bells; 
mouse pads; magnetic encoders; eyeshades; anti – 
glare visors; collectors, electric; calibrating rings; 
protective suits for aviators; commutators; compact 
discs [audio – video]; compact discs [read – only 
memory]; comparators; marine compasses; compu-
ters; mobile computers; condensers [capacitors]; 
contacts, electric; contacts, electric, of precious me-
tal; wind socks for indicating wind direction; branch 
boxes [electricity]; distribution boxes [electricity]; 
connectors [electricity]; junction boxes [electricity]; 
battery boxes; cabinets for loudspeakers; diving 
suits; reflecting discs for wear, for the prevention of 
traffic accidents; covers for electric outlets; logs 
[measuring instruments]; lasers, not for medical 
purposes; lactodensimeters; lactometers; darkroom 
lamps [photography]; neon signs; thermionic lamps 
and tubes; thermionic valves [radio]; amplifying 
tubes; flashlights [photography]; head cleaning tapes 
[recording]; magnetic tapes; videotapes; surveying 
chains; fire escapes; rulers [measuring instruments]; 
slide – rules; contact lenses; correcting lenses [op-
tics]; optical lenses; lens hoods; optical condensers; 
sounding lines; electricity conduits; measuring 
spoons; magnifying glasses [optics]; thread counters; 
magnets; decorative magnets; resuscitation manne-
quins [teaching apparatus]; mouse [data processing 
equipment]; pressure gauges; divers' masks; solde-
rers' helmets; protective masks; materials for elec-
tricity mains [wires, cables]; accounting machines; 
voting machines; money counting and sorting 
machines; material testing instruments and machi-
nes; hemline markers; megaphones; diaphragms 
[acoustics]; diaphragms for scientific apparatus; 
metal detectors for industrial or military purposes; 
metronomes; rules [measuring instruments]; carpen-
ters' rules; dressmakers' measures; coin – operated 
mechanisms for television sets; shutter releases 
[photography]; micrometers; microprocessors; mic-
roscopes; microtomes; microphones; modems; ligh-
tning conductors [rods]; monitors [computer hard-
ware]; nautical apparatus and instruments; animated 
cartoons; terminals [electricity]; junction sleeves for 
electric cables; cases fitted with dissecting instru-
ments [microscopy]; navigational instruments; teeth 
protectors; knee – pads for workers; self – regulating 
fuel pumps; fuel dispensing pumps for service 
stations; headsets; surveyors' levels; verniers; sound 
recording carriers; magnetic data media; optical data 
media; socks, electrically heated; sheaths for electric 
cables; identification sheaths for electric wires; 
weighing machines; punched card machines for 
offices; furniture especially made for laboratories; 

shoes for protection against accidents, irradiation 
and fire; objectives [lenses] [optics]; lenses for 
astrophotography; egg – candlers; clothing for pro-
tection against fire; extinguishers; electrified fences; 
limiters [electricity]; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; asbestos clothing for 
protection against fire; garments for protection 
against fire; clothing especially made for labora-
tories; ozonisers [ozonators]; octants; eyepieces; oh-
mmeters; wrist rests for use with computers; spec-
tacle frames; eyeglass frames; oscillographs; plumb 
lines; mirrors [optics]; galvanizing apparatus; spec-
tacles [optics]; sunglasses; goggles for sports; sig-
nalling panels, luminous or mechanical; radio pa-
gers; pince – nez; electronic pocket translators; 
transmitters [telecommunication]; transmitters of 
electronic signals; switches, electric; periscopes; 
gloves for divers; asbestos gloves for protection 
against accidents; gloves for protection against 
accidents; gloves for protection against X – rays for 
industrial purposes; furnaces for laboratory expe-
riments; pipettes; pyrometers; planimeters; plane 
tables [surveying instruments]; plates for batteries; 
wafers [silicon slices]; DVD players; compact disc 
players; cassette players; sound recording strips; X – 
ray films, exposed; films, exposed; life – saving 
rafts; laboratory trays; semi – conductors; polari-
meters; fire engines; floats for bathing and swim-
ming; measuring glassware; swimming belts; life 
belts; circuit breakers; fuses; converters, electric; 
telerupters; food analysis apparatus; diagnostic ap-
paratus, not for medical purposes; hair – curlers, 
electrically heated; distance measuring apparatus; 
speed measuring apparatus [photography]; applian-
ces for measuring the thickness of leather; apparatus 
for measuring the thickness of skins; speed checking 
apparatus for vehicles; teaching apparatus; time re-
cording apparatus; make – up removing appliances, 
electric; distance recording apparatus; apparatus and 
instruments for astronomy; surveying apparatus and 
instruments; weighing apparatus and instruments; 
optical apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for physics; chemistry apparatus and 
instruments; measuring apparatus; measuring devi-
ces, electric; boiler control instruments; meteorolo-
gical instruments; naval signalling apparatus; obser-
vation instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on – board computers]; satellite navigational appa-
ratus; regulating apparatus, electric; precision mea-
suring apparatus; instruments containing eyepieces; 
audio – receivers and video – receivers; prisms 
[optics]; cigar lighters for automobiles; printers for 
use with computers; apparatus for changing record 
player needles; retorts' stands; drainers for use in 
photography; cleaning apparatus for phonograph 
records; fire beaters; sighting telescopes for fire-
arms; test tubes; pressure indicator plugs for valves; 
magnetic wires; telegraph wires; telephone wires; 
wires, electric; conductors, electric; copper wire, 
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insulated; fuse wire; computer programmes [prog-
rams], recorded; computer game software; computer 
programs [downloadable software]; computer soft-
ware, recorded; record players; processors [central 
processing units]; rods for water diviners; electronic 
publications, downloadable; distribution consoles 
[electricity]; control panels [electricity]; radar appa-
ratus; vacuum tubes [radio]; masts for wireless 
aerials; transmitting sets [telecommunication]; ra-
dios; vehicle radios; frames for photographic trans-
parencies; screens for photoengraving; walkie – 
talkies; voltage surge protectors; voltage regulators 
for vehicles; light dimmers [regulators], electric; 
stage lighting regulators; speed regulators for record 
players; cell switches [electricity]; washing trays 
[photography]; marking gauges [joinery]; time swit-
ches, automatic; relays, electric; safety restraints, 
other than for vehicle seats and sports equipment; X 
– ray photographs, other than for medical purposes; 
rheostats; respiratory masks, other than for artificial 
respiration; respirators for filtering air; retorts; 
refractometers; refractors; grids for batteries; spea-
king tubes; horns for loudspeakers; saccharometers; 
optical fibers [fibres] [light conducting filaments]; 
traffic – light apparatus [signalling devices]; dog 
whistles; sextants; inductors [electricity]; safety nets; 
nets for protection against accidents; fire alarms; 
signals, luminous or mechanical; signalling whistles; 
sirens; scanners [data processing equipment]; integ-
rated circuit cards [smart cards]; connections for 
electric lines; couplings, electric; sonars; sound 
locating instruments; lighting ballasts; resistances, 
electric; spectrograph apparatus; spectroscopes; 
speed indicators; spirit measures; satellites for scien-
tific purposes; protection devices for personal use 
against accidents; audiovisual teaching apparatus; 
radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; spectacle 
glasses; optical glass; glass covered with an 
electrical conductor; anti – glare glasses; personal 
stereos; stereoscopes; fire boats; sulphitometers; 
hands free kits for phones; drying racks [photog-
raphy]; spherometers; integrated circuits; printed 
circuits; counters; parking meters; postage stamp 
meters; milage recorders for vehicles; revolution 
counters; abacuses; taximeters; ear plugs; ear plugs 
for divers; tachometers; word processors; television 
apparatus; telescopes; teleprompters; teleprinters; 
portable telephones; theodolites; thermometers, not 
for medical purposes; thermostats; thermostats for 
vehicles; crucibles [laboratory]; tone arms for record 
players; totalizators; transistors [electronic]; protrac-
tors [measuring instruments]; battery chargers; 
transformers [electricity]; whistle alarms; tripods for 
cameras; vehicle breakdown warning triangles; 
starter cables for motors; discharge tubes, electric, 
other than for lighting; capillary tubes; X – rays 
tubes not for medical purposes; telephone receivers; 
turnstiles, automatic; quantity indicators; automatic 
indicators of low pressure in vehicle tires [tyres]; 

gasoline gauges; water level indicators; electric loss 
indicators; light – emitting electronic pointers; slope 
indicators; computer operating programs, recorded; 
levels [instruments for determining the horizontal]; 
mercury levels; spirit levels; urinometers; sound 
power amplifiers; particle accelerators; sprinkler 
systems for fire protection; electric installations for 
the remote control of industrial operations; steering 
apparatus, automatic, for vehicles; balancing appa-
ratus; video recorders; sound reproduction appara-
tus; invoicing machines; door closers, electric; tape 
recorders; protection devices against X – rays 
[Roentgen rays], not for medical purposes; apparatus 
for games adapted for use with an external display 
screen or monitor; railway traffic safety appliances; 
data processing apparatus; door openers, electric; 
oxygen transvasing apparatus; theft prevention 
installations, electric; electric devices for attracting 
and killing insects; amusement apparatus adapted for 
use with an external display screen or monitor; time 
clocks [time recording devices]; film cutting ap-
paratus; drying apparatus for photographic prints; 
optical character readers; elevator operating appa-
ratus; centering apparatus for photographic transpa-
rencies; dosage dispensers; chargers for electric ba-
tteries; acoustic [sound] alarms; sounding apparatus 
and machines; life saving apparatus and equipment; 
editing appliances for cinematographic films; cat-
hodic anti – corrosion apparatus; couplers [data 
processing equipment]; computer peripheral devices; 
anti – interference devices [electricity]; demagneti-
zing apparatus for magnetic tapes; acoustic couplers; 
anti – theft warning apparatus; alarms; fog signals, 
non – explosive; adding machines; readers [data pro-
cessing equipment]; heat regulating apparatus; pho-
tocopiers photographic, electrostatic, thermic]; bar 
code readers; flat irons, electric; filters for respira-
tory masks; filters for ultraviolet rays, for photo-
graphy; filters [photography]; magic lanterns; optical 
lamps; signal lanterns; cameras [photography]; 
glazing apparatus for photographic prints; shutters 
[photography]; darkrooms [photography]; photome-
ters; flash – bulbs [photography]; enlarging appara-
tus [photography]; photovoltaic cells; containers for 
contact lenses; spectacle cases; pince – nez cases; 
containers for microscope slides; cases especially 
made for photographic apparatus and instruments; 
chromatography apparatus for laboratory use; 
chronographs [time recording apparatus]; eyeglass 
chains; cyclotrons; compasses [measuring instru-
ments]; frequency meters; egg timers [sandglasses]; 
fire blankets; chips [integrated circuits]; gauges; pe-
dometers; meteorological balloons; electrified rails 
for mounting spot lights; asbestos screens for fi-
remen; protective helmets for sports; eyeglass cords; 
stands for photographic apparatus; switchboards; di-
stribution boards [electricity]; workmen's protective 
face – shields; projection screens; radiology screens 
[photography]; exposure meters [light meters]; wel-
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ding electrodes; soldering irons, electric; ducts [elec-
tricity]; galvanic cells; epidiascopes; ergometers; 
armatures [electricity]; capacity measures; computer 
keyboards. 
 

16  –  Fountain pens; aquarelles; albums; almanacs; 
document laminators for office use; atlases; posters; 
paper bows; table linen of paper; tickets; forms, 
printed; note books; drawing pads; pads [stationery]; 
loose – leaf binders; wristbands for the retention of 
writing instruments; pamphlets; booklets; paper 
sheets [stationery]; waxed paper; paper for recording 
machines; paper for radiograms; electrocardiograph 
paper; drawer liners of paper, perfumed or not; wood 
pulp paper; copying paper [stationery]; parchment 
paper; writing paper; luminous paper; toilet paper; 
wrapping paper; filter paper; Xuan paper for Chinese 
painting and calligraphy; paper; place mats of paper; 
writing pads; newsletters; rollers for typewriters; 
house painters' rollers; obliterating stamps; mode-
lling wax, not for dental purposes; signboards of 
paper or cardboard; patterns for dressmaking; pat-
terns for making clothes; newspapers; electrotypes; 
hectographs; shields [paper seals]; modelling clay; 
terrestrial globes; engravings; slate pencils; pencil 
leads; pencil holders; chalk holders; holders for 
stamps [seals]; holders for checkbooks [cheque 
books]; diagrams; engraving plates; writing slates; 
blackboards; galley racks [printing]; drawing boards; 
punches [office requisites]; magazines [periodicals]; 
paper clasps; money clips; tags for index cards; pen 
clips; bookmarkers; etching needles; tracing needles 
for drawing purposes; printed publications; bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; cardboard articles; paper shredders for 
office use; graphic representations; graining combs; 
calendars; tear – off calendars; tracing paper; tracing 
cloth; tracing patterns; gums [adhesives] for statio-
nery or household purposes; lithographic stones; 
pencils; pencil lead holders; charcoal pencils; pic-
tures; transfers [decalcomanias]; paintings [pictures], 
framed or unframed; wood pulp board [stationery]; 
cardboard; hat boxes of cardboard; document files 
[stationery]; files [office requisites]; index cards 
[stationery]; credit card imprinters, non – electric; 
cards; geographical maps; paper tapes and cards for 
the recordal of computer programmes; perforated 
cards for Jacquard looms; catalogues; spools for 
inking ribbons; covers of paper for flower pots; 
paintbrushes; painters' brushes; writing brushes; 
typewriter keys; glue for stationery or household 
purposes; modelling paste; isinglass for stationery or 
household purposes; gluten [glue] for stationery or 
household purposes; starch paste [adhesive] for 
stationery or household purposes; printing blocks; 
books; ledgers [books]; manifolds [stationery]; co-
mic books; drawing pins; cigar bands; envelopes 
[stationery]; duplicators; cases for stamps [seals]; 
boxes of cardboard or paper; paint boxes [articles for 
use in school]; correcting fluids [office requisites]; 

rubber erasers; French curves; paper ribbons; type-
writer ribbons; adhesive bands for stationery or hou-
sehold purposes; gummed tape [stationery]; inking 
ribbons; inking ribbons for computer printers; dra-
wing rulers; square rulers; viscose sheets for wrap-
ping; plastic bubble packs for wrapping or pac-
kaging; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; 
steel letters; type [numerals and letters]; numbers 
[type]; lithographs; lithographic works of art; archi-
tects' models; postage stamps; graphic prints; mo-
delling materials; teaching materials [except ap-
paratus]; bookbinding material; sealing compounds 
for stationery purposes; adhesives [glues] for 
stationery or household purposes; packaging mate-
rial made of starches; pencil sharpening machines, 
electric or non – electric; addressing machines; boo-
kbinding apparatus and machines [office equip-
ment]; typewriters, electric or non – electric; folders 
[stationery]; franking machines [stamping machi-
nes]; chalk for lithography; writing chalk; tailors' 
chalk; marking chalk; garbage bags of paper or of 
plastics; mimeograph apparatus and machines; pain-
ters' easels; hand – rests for painters; steatite [tailor's 
chalk]; writing instruments; writing cases [statio-
nery]; printing sets, portable [office requisites]; bibs 
of paper; stickers [stationery]; finger – stalls [office 
requisites]; cords for bookbinding; paper knives [cu-
tters] [office requisites]; numbering apparatus; boo-
kbinding cloth; bottle envelopes of cardboard or 
paper; sealing wafers; covers [stationery]; passport 
holders; plastic cling film, extensible, for palletiza-
tion; embroidery designs [patterns]; handwriting 
specimens for copying; oleographs; musical greeting 
cards; greeting cards; postcards; etchings; conical 
paper bags; bags for microwave cooking; palettes for 
painters; ink sticks; pantographs [drawing instru-
ments]; folders for papers; paper mache; pastels 
[crayons]; babies' napkins of paper and cellulose, 
disposable; pen cases; bookbindings; periodicals; 
pen wipers; office perforators; nibs; nibs of gold; 
steel pens; drawing pens; song books; seals 
[stamps]; sealing stamps; announcement cards [sta-
tionery]; drawing sets; drawing materials; clip-
boards; plastics for modelling; address plates for 
addressing machines; handkerchiefs of paper; plastic 
film for wrapping; babies' napkin – pants [diaper – 
pants] of paper and cellulose, disposable; babies' 
diapers of paper and cellulose, disposable; letter 
trays; trays for sorting and counting money; coasters 
of paper; bookends; stamp stands; mats for beer 
glasses; stands for pens and pencils; photograph 
stands; binding strips [bookbinding]; towels of pa-
per; gummed cloth for stationery purposes; printers' 
blankets, not of textile; inking sheets for document 
reproducing machines; inking sheets for duplicators; 
portraits; paperweights; writing cases [sets]; drawing 
instruments; office requisites, except furniture; 
writing materials; school supplies [stationery]; adhe-
sive tape dispensers [office requisites); hand 
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labelling appliances; pencil sharpeners, electric or 
non – electric; printed matter; blotters; prospectuses; 
drawing squares; printed timetables; printers' reglets; 
indexes; elastic bands for offices; graphic repro-
ductions; penholders; pens [office requisites]; table 
napkins of paper; tissues of paper for removing 
make – up; face towels of paper; self – adhesive 
tapes for stationery or household purposes; tablec-
loths of paper; scrapers [erasers] for offices; paper – 
clips; staples for offices; erasing products; biological 
samples for use in microscopy (teaching materials); 
histological sections for teaching purposes; figurines 
statuettes of papier mâché; writing board erasers; 
erasing shields; composing frames [printing]; sealing 
wax; drawing T – squares; arithmetical tables; 
placards of paper or cardboard; tablemats of paper; 
adhesive tapes for stationery or household purposes; 
writing or drawing books; fabrics for bookbinding; 
stationery; transparencies [stationery]; stencils 
[stationery]; stencil plates; stencils; cardboard tubes; 
Indian inks; moisteners [office requisites]; moiste-
ners for gummed surfaces [office requisites]; carbon 
paper; chart pointers, non – electronic; bottle wrap-
pers of cardboard or paper; envelope sealing mac-
hines, for offices; sealing machines for offices; 
vignetting apparatus; apparatus for mounting photo-
graphs; stapling presses [office requisites]; manuals 
[handbooks]; filtering materials [paper]; paper 
coffee filters; flags of paper; silver paper; molds for 
modelling clays [artists' materials]; photo – engra-
vings; photographs; stencil cases; canvas for pain-
ting; chromolithographs [chromos]; compasses for 
drawing; watercolor [watercolour] saucers for ar-
tists; correcting ink [heliography]; ink; inkwells; 
inking pads; blueprints; rosaries; balls for ball – 
point pens; cabinets for stationery [office requisites]; 
printing type; address stamps; stamp pads; stamps 
[seals]; advertisement boards of paper or cardboard; 
prints [engravings]; labels, not of textile; cream con-
tainers of paper; ink stones [ink reservoirs]. 
 

18  –  Mountaineering sticks; pocket wallets; card 
cases [notecases]; reins; harness fittings; parts of 
rubber for stirrups; chamois leather, other than for 
cleaning purposes; umbrellas; parasols; briefcases; 
saddlery; frames for umbrellas or parasols; handbag 
frames; valves of leather; whips; imitation leather; 
leather, unworked or semi – worked; leatherboard; 
casings, of leather, for springs; umbrella rings; hat 
boxes of leather; boxes of leather or leather board; 
boxes of vulcanised fibre; purses; chain mesh 
purses; fastenings for saddles; butts [parts of hides]; 
saddle trees; bags [envelopes, pouches] of leather, 
for packaging; moleskin [imitation of leather]; knee 
– pads for horses; muzzles; halters; vanity cases, not 
fitted; leather thread; furniture coverings of leather; 
gut for making sausages; clothing for pets; tri-
mmings of leather for furniture; collars for animals; 
dog collars; music cases; slings for carrying infants; 
gold beaters' skin; cat o' nine tails; pads for horse 

saddles; horseshoes; bands of leather; coverings of 
skins [furs]; horse blankets; bandoliers; traces [har-
ness]; fur; haversacks; leather straps; straps for sol-
diers' equipment; harness straps; straps for skates; 
straps of leather [saddlery]; chin straps, of leather; 
stirrup leathers; umbrella handles; walking stick 
handles; suitcase handles; rucksacks; travelling bags; 
riding saddles; net bags for shopping; valises; 
umbrella or parasol ribs; stirrups; bags for climbers; 
travelling sets [leatherware]; sling bags for carrying 
infants; garment bags for travel; handbags; tool bags 
of leather, empty; wheeled shopping bags; beach 
bags; bags for sports; bags for campers; shopping 
bags; school bags; travelling trunks; cases, of leather 
or leatherboard; nose bags [feed bags]; bridoons; 
walking sticks; umbrella sticks; walking stick seats; 
bits for animals [harness]; bridles [harness]; harness 
for animals; key cases [leatherware]; horse collars; 
trunks [luggage]; suitcases; attaché cases; covers for 
horse – saddles; umbrella covers; kid; curried skins; 
animal skins; cattle skins; leather leashes; blinkers 
[harness]; game bags [hunting accessories]. 
 

28  –  Amusement machines, automatic and coin – 
operated; swimming pools [play articles]; novelties 
for parties, dances [party favors, favours]; baseball 
gloves; starting blocks for sports; bob – sleighs; bo-
dy boards; boxing gloves; skating boots with skates 
attached; dolls' feeding bottles; stationary exercise 
bicycles; paintballs [ammunition for paintball guns] 
[sports apparatus]; shuttlecocks; spinning tops 
[toys]; jigsaw puzzles; punching bags; hang gliders; 
flying discs [toys]; discuses for sports; dolls' houses; 
dominoes; surf boards; spring boards [sports 
articles]; skateboards; sailboards; chessboards; chec-
kerboards; darts; kites; piñatas; toy vehicles; toys; 
toys for domestic pets; plush toys; mobiles [toys]; 
practical jokes [novelties]; games other than those 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; parlor games; board games; ring games; 
games; bite indicators [fishing tackle]; kaleidosco-
pes; bladders of balls for games; rosin used by 
athletes; edges of skis; bingo cards; playing cards; 
fairground ride apparatus; reels for fishing; rocking 
horses; swings; skittles; ninepins; billiard cues; golf 
clubs; hockey sticks; seal skins [coverings for skis]; 
bells for Christmas trees; dolls' rooms; building 
games; lines for fishing; confetti; explosive bonbons 
[Christmas crackers]; ice skates; roller skates; creels 
[fishing equipment]; dice; paintball guns [sports ap-
paratus]; ski bindings; dolls' beds; roulette wheels; 
building blocks [toys]; dolls; flippers for swimming; 
gut for fishing; gut for rackets; bows for archery; 
skis; waterskis; surf skis; mah – jong; wax for skis; 
hunting game calls; puppets; toy masks; theatrical 
masks; fencing masks; masts for sailboards; teddy 
bears; chalk for billiard cues; targets; electronic 
targets; scale model vehicles; playing balls; balls for 
games; artificial fishing bait; billiard table cushions; 
knee guards [sports articles]; billiard cue tips; elbow 
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guards [sports articles]; dolls' clothes; in – line roller 
skates; fencing weapons; twirling batons; paragli-
ders; golf gloves; gloves for games; batting gloves 
[accessories for games]; toy pistols; air pistols 
[toys]; percussion caps [toys]; caps for pistols [toys]; 
rattles [playthings]; horseshoe games; candle holders 
for Christmas trees; Christmas tree stands; sole 
coverings for skis; floats for fishing; decoys for 
hunting or fishing; scent lures for hunting or fishing; 
archery implements; fishing tackle; kite reels; soap 
bubbles [toys]; billiard markers; divot repair tools 
[golf accessories]; protective paddings [parts of 
sports suits]; rackets; foils for fencing; surfboard 
leashes; harness for sailboards; weight lifting belts 
[sports articles]; sling shots [sports articles]; rollers 
for stationary exercise bicycles; harpoon guns 
[sports articles]; fencing gauntlets; fish hooks; 
landing nets for anglers; scooters [toys]; sleighs 
[sports articles]; butterfly nets; nets for sports; 
scrapers for skis; appliances for gymnastics; quoits; 
dumb – bells; climbers' harness; artificial snow for 
Christmas trees; snowshoes; clay pigeon traps; 
billiard tables; coin – operated billiard tables; tables 
for table tennis; tables for indoor football; strings for 
rackets; cricket bags; golf bags, with or without 
wheels; clay pigeons [targets]; tennis nets; slides 
[playthings]; radio – controlled toy vehicles; body – 
building apparatus; backgammon games; men's 
athletic supporters [sports articles]; rods for fishing; 
ornaments for Christmas trees, except illumination 
articles and confectionery; tennis ball throwing 
apparatus; conjuring apparatus; apparatus for games 
other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor; bowling apparatus and 
machinery; machines for physical exercises; coun-
ters [discs] for games; bags especially designed for 
skis and surfboards; bite sensors [fishing tackle]; 
marbles for games; billiard balls; play balloons; 
snow globes; chess games; checkers [games]; shin 
guards [sports articles]; camouflage screens [sports 
articles]; chest expanders [exercisers]; Christmas 
trees of synthetic material; cups for dice. 
 

35  –  Import – export agencies; demonstration of 
goods; marketing studies; organization of exhibi-
tions for commercial or advertising purposes; orga-
nization of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; auctioneering; sales 
promotion for others; distribution of samples; ad-
vertising; on – line advertising on a computer net-
work; advertising by mail order; television adver-
tising; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; administrative 
processing of purchase orders; modelling for 
advertising or sales promotion; procurement services 
for others [purchasing goods and services for other 
businesses]. 
 

38  –  Electronic mail; telecommunications routing 
and junction services. 
__________________________________________ 
 

(260) AM 2013 68845 A 
(800) 1125476 
(731) KAPCI COATINGS (Mohamed Mohamed  

Ahmed El Sayed & Partners) 
Port Said Governorate Industrial Zone,  
El Raswa Port Said, Egypt 

(540)  

 
(591) Orange, green, blue, black, white and yellow 
(511) 
2  –  Paints, lacquers, varnishes, preservatives aga-
inst rust and against deterioration of wood, dyes-
tuffs, mordants, raw natural resins, metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68856 A 
(800) 1125493 
(731) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD 

5 International Business Park, #05 – 00  
Mewah Building Singapore 609914,  
Singapore 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
29  –  Edible oils and fats and all emulsions thereof; 
palm oil for food; palm olein; palm stearin; coconut 
oil; palm kernel oil for food; palm kernel olein; palm 
kernel stearin; soya bean oil for food; corn oil; 
cottonseed oil; sunflower oil; rapeseed oil; canola 
oil; hydrogenated oil for food; hydrogenated palm 
olein; hydrogenated palm kernel olein; hydrogenated 
palm kernel stearin; hydrogenated fats; hydroge-
nated palm stearin; margarine; spreads (jams); but-
ter; confectionery fat; cocoa butter substitute; cocoa 
butter replacer; cocoa butter equivalent made from 
palm oil and non – dairy fats; shortening; intereste-
rified fat; butter oil substitutes; blended fats; milk fat 
substitutes; vegetable oils and fats for food; blended 
oils and fats; cheese fat; yogurt fat; milk and milk 
products; peanut butter; coconut – eggs jam; con-
densed milk; and cocoa butter. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68857 A 
(800) 1125504 
(731) Honda Motor Co. Ltd. 

1 – 1, Minami – Aoyama 2 – chome,  
Minato – ku, Tokyo 107 – 8556, Japan 
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(540)  

Crosstour 
(591) Black, white 
(511)  
12  –  Automobiles and their parts and fittings; ves-
sels and their parts and fittings; aircraft and their 
parts and fittings; two – wheeled motor vehicles and 
their parts and fittings; bicycles and their parts and 
fittings; non – electric prime movers for land 
vehicles (excluding their parts); axles for vehicles; 
couplings for land vehicles; transmissions for land 
vehicles; transmission chains for land vehicles; 
transmission shafts for land vehicles; shock absor-
bers for automobiles; shock absorbing springs for 
vehicles; brakes for vehicles. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68858 A 
(800) 1125505 
(731) Honda Motor Co. Ltd. 

1 – 1, Minami – Aoyama 2 – chome, 
Minato – ku, Tokyo 107 – 8556, Japan 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
12  –  Automobiles and their parts and fittings; two – 
wheeled motor vehicles, bicycles and their parts and 
fittings; non – electric prime movers for land vehic-
les; axles for vehicles; couplings for land vehicles; 
transmissions for land vehicles; transmission chains 
for land vehicles; transmission shafts for land ve-
hicles; shock absorbers for automobiles; shock ab-
sorbing springs for vehicles; brakes for vehicles; AC 
motors for land vehicles 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68859 A 
(800) 1125506 
(731) Honda Motor Co., Ltd. 

1 – 1, Minami – Aoyama 2 – chome,  
Minato – ku, Tokyo 107 – 8556, Japan 

(540)  

ECO ASSIST 
(591) Black, white 
(511)  
12  –  Automobiles and their parts and fittings; two – 
wheeled motor vehicles, bicycles and their parts and 
fittings; non – electric prime movers for land 
vehicles (excluding their parts); axles for vehicles; 
couplings for land vehicles; transmissions for land 
vehicles; transmission chains for land vehicles; 
transmission shafts for land vehicles; shock absor-
bers for automobiles; shock absorbing springs for 
vehicles; brakes for vehicles. 
__________________________________________ 

(260) AM 2013 68860 A 
(800) 1125538 
(731) EXAMONE ENTERPRISES LTD. 

Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE,  
5th. floor P.C. CY – 3021 Limassol, Cyprus 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5  –  Thermal water; wadding for medical purposes; 
medicinal mud; deodorants, other than for human 
beings or for animals; mineral food – supplements; 
cod liver oil; cachets for pharmaceutical purposes; 
candy, medicated; lotions for pharmaceutical pur-
poses; adhesive plaster; liniments; sunburn oint-
ments; medicinal oils; compresses; pomades for me-
dical purposes; vitamin preparations; therapeutic 
preparations for the bath; air deodorising prepara-
tions; air purifying preparations; pharmaceutical 
preparations for treating dandruff; pharmaceutical 
preparations for skin care; medicinal hair growth 
preparations; preparations of trace elements for 
human and animal use; eye – wash; panty liners [sa-
nitary]; chewing gum for medical purposes; sanitary 
napkins; salts for medical purposes; smelling salts; 
antiseptics; styptic preparations; disinfectants for 
hygiene purposes; medical preparations for slim-
ming purposes; detergents for medical purposes; re-
medies for perspiration; serums; medicinal herbs; 
menstruation knickers; herb teas for medicinal 
purposes. 
 

14  –  Amulets; bracelets; charms; works of art of 
precious metal; jewellery; figurines [statuettes] of 
precious metal; ornaments; cases for watches [pre-
sentation]; clocks; watches; jewellery cases [cas-
kets]. 
 

18  –  Pocket wallets; umbrellas; boxes of leather or 
leather board; boxes of vulcanised fibre; purses; 
vanity cases, not fitted; clothing for pets; leather 
straps; sling bags for carrying infants; garment bags 
for travel; handbags; wheeled shopping bags; bags 
for sports; shopping bags; school bags; travelling 
trunks; canes; key cases [leatherware]; trunks [lug-
gage]; animal skins. 
 

25  –  andanas [neckerchiefs]; underwear; overalls; 
boas [necklets]; teddies [undergarments]; breeches 
for wear; trousers; neckties; gaiters; vests; hosiery; 
collar protectors; tights; suits; bathing suits; mas-
querade costumes; beach clothes; jackets [clothing]; 
tee – shirts; sleep masks; furs [clothing]; ear muffs 
[clothing]; socks; footwear; boots for sports; beach 
shoes; clothing; outerclothing; jerseys [clothing]; 
clothing of imitations of leather; clothing of leather; 
knitwear [clothing]; overcoats; gloves [clothing]; 
pyjamas; bathing drawers; scarfs; dresses; layettes 
[clothing]; jumpers [pullovers]; shirts; boots; shoes; 
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headgear for wear; dressing gowns; stockings; 
shawls; sashes for wear; pelisses; skirts. 
 

35  –  Import – export agencies; advertising agen-
cies; demonstration of goods; organization of trade 
fairs for commercial or advertising purposes; pre-
sentation of goods on communication media, for 
retail purposes; auctioneering; sales promotion for 
others; distribution of samples; procurement services 
for others [purchasing goods and services for other 
businesses]; dissemination of advertising matter; ad-
vertising; business management of hotels. 
 

44  –  Manicuring; hairdressing salons; beauty sa-
lons; visagists' services; sauna services; solarium 
services; massage; aromatherapy services; convales-
cent homes; sanatoriums; health centers; flower ar-
ranging; tattooing; health spa services; telemedicine 
services; landscape design. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68861 A 
(800) 1125564 
(731) Limited Liability Company "Tosol – Sintez" 

31 A, ul. Vatutina, RU – 606000  
g. Dzerzhinsk, Nizhegorodskaya obl., Russian  
Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
1  –  Unprocessed artificial resins, unprocessed plas-
tics; manures; fire extinguishing compositions; tem-
pering and soldering preparations; chemical substan-
ces for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry; agar – agar; nitrogen; 
actinium; alkaloids; algarovilla [tanning material]; 
alginates [gelling and inflating preparations] other 
than for alimentary purposes; crotonic aldehyde; 
ammonium aldehyde; aldehydes; americium; amyl 
acetate; ammonia [volatile alkali] for industrial pur-
poses; anhydrous ammonia; ammonia; acetic anhyd-
ride; anhydrides; anti – knock substances for internal 
combustion engines; anti – incrustants; antistatic 
preparations, other than for household purposes; 
dressing and finishing preparations for textiles; 
starch size [chemical preparations]; argon; lead ar-
senate; astatine; lime acetate; lead acetate; acetate of 
cellulose, unprocessed; acetylene; acetone; balm of 
gurjun [gurjon, gurjan] for making varnish; barium; 
barytes; albumen [animal or vegetable, raw mate-
rial]; animal albumen [raw material]; iodised albu-
men; malt albumen; bentonite; berkelium; potassium 
dioxalate; bichromate of potassium; bichromate of 
soda; bauxite; albuminized paper; baryta paper; 
diazo paper; blueprint paper; reagent paper; test 
paper, chemical; litmus paper; nitrate paper; sensi-
tized paper; photometric paper; borax; agglutinants 
for concrete; gas purifying preparations; pre-

servatives for pharmaceutical preparations; polish 
removing substances; preparations for the separation 
of greases; substances for preventing runs in stoc-
kings; water – softening preparations; limestone 
hardening substances; birdlime; glue for industrial 
purposes; surface – active chemical agents; tensio – 
active agents; fissionable material for nuclear ener-
gy; foundry binding substances; flower preservati-
ves; seed preserving substances; viscose; bismuth; 
witherite; distilled water; sea water for industrial 
purposes; acidulated water for recharging accumu-
lators; heavy water; hydrogen; seaweeds [fertilizers]; 
gadolinium; protective gases for welding; solidified 
gases for industrial purposes; gas propellents for 
aerosols; basic gallate of bismuth; gallium; gambier; 
helium; aluminium hydrate; hydrates; hyposulphites; 
ceramic glazings; glycol; china slip; china clay; 
kaolin; alumina; glycerides; glycerine for industrial 
purposes; glucose for industrial purposes; glucosi-
des; holmium; hormones for hastening the ripening 
of fruit; peat pots for horticulture; graphite for 
industrial purposes; guano; humus; potting soil; 
detergents for use in manufacturing processes; de-
foliants; hydrazine; diastase for industrial purposes; 
kieselgur; manganese dioxide; titanium dioxide for 
industrial purposes; dry ice [carbon dioxide]; zirco-
nia; oil dispersants; petroleum dispersants; disper-
sions of plastics; dysprosium; bichloride of tin; de-
tergent additives to petrol [gasoline]; ceramic com-
positions for sintering [granules and powders]; 
dolomite for industrial purposes; tan – wood; euro-
pium; gelatine for photographic purposes; gelatine 
for industrial purposes; auxiliary fluids for use with 
abrasives; liquids for removing sulphates from ac-
cumulators; magnetic fluid for industrial purposes; 
power steering fluid; transmission fluid; grafting 
wax for trees; tree cavity fillers [forestry]; modera-
ting materials for nuclear reactors; rare earths; metal 
earths; diatomaceous earth; fuller's earth for use in 
textile industry; lime chloride; isotopes for industrial 
purposes; ytterbium; yttrium; iodine for industrial 
purposes; aluminium iodide; alkaline iodides for 
industrial purposes; casein for industrial purposes; 
kainite; potassium; sorrel salt; californium; gum ara-
bic for industrial purposes; tartar other than for 
pharmaceutical purposes; camphor, for industrial 
purposes; calcium carbide; carbide; lime carbonate; 
magnesium carbonate; carbonates; cement [metallur-
gy]; cassiopium [lutetium]; lutetium [cassiopium]; 
catalysts; catechu; caustics for industrial purposes; 
alum; ammonia alum; aluminium alum; chrome 
alum; quebracho for industrial purposes; ketones; ci-
nematographic film, sensitized but not exposed; 
oxygen; nitric acid; antranilic acid; benzoic acid; 
boric acid for industrial purposes; tartaric acid; tun-
gstic acid; gallic acid for the manufacture of ink; 
gallotannic acid; tannic acid; iodic acid; phenol for 
industrial purposes; citric acid for industrial pur-
poses; lactic acid; formic acid; persulphuric acid; 
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oleic acid; picric acid; pyrogallic acid; salicylic acid; 
sebacic acid; sulphuric acid; sulphurous acid; hyd-
rochloric acid; stearic acid; carbonic acid; spirits of 
vinegar [dilute acetic acid]; phosphoric acid; hyd-
rofluoric acid; cholic acid; chromic acid; oxalic acid; 
acids; benzene – based acids; fatty acids; arsenious 
acid; mineral acids; adhesives for billposting; leather 
glues; adhesives for wall tiles; adhesives for 
paperhanging; adhesives for wallpaper; cement for 
mending broken articles; gums [adhesives], other 
than for stationery or household purposes; adhesives 
for industrial purposes; isinglass other than for 
stationery, household or alimentary purposes; gluten 
[glue], other than for stationery or household pur-
poses; flocculants; collodion; compost; beer preser-
ving agents; mangrove bark for industrial purposes; 
tan; starch for industrial purposes; starch paste 
[adhesive], other than for stationery or household 
purposes; silicon; krypton; xenon; curium; lantha-
num; lecithin [raw material]; lithium; magnesite; 
manganate; oils for tanning leather; oils for currying 
leather; oils for preparing leather in the course of 
manufacture; oils for the preservation of food; 
carbolineum for the protection of plants; paper pulp; 
wood pulp; grafting mastic for trees; mastic for leat-
her; cement for pneumatic tires [tyres]; mastic for 
tires [tyres]; synthetic materials for absorbing oil; 
ceramic materials in particulate form, for use as 
filtering media; filtering materials [unprocessed 
plastics]; filtering materials [mineral substances]; 
filtering materials [vegetable substances]; copper 
sulphate [vitriol]; vitriol; metalloids; alkaline – earth 
metals; alkaline metals; methane; methyl benzene; 
methyl benzol; flour for industrial purposes; tapioca 
flour for industrial purposes; potato flour for indus-
trial purposes; soap [metallic] for industrial purpo-
ses; arsenic; emollients for industrial purposes; bate 
for dressing skins; dressing, except oils, for skins; 
sodium; hypochlorite of soda; naphthalene; sal 
ammoniac; toxic gas neutralizers; neodymium; neon; 
neptunium; nitrate of uranium; nitrates; nitric mono-
xide; nitrous oxide; baryta; uranium oxide; oxalates; 
lithia [lithium oxide]; lead oxide; antimony oxide; 
chromium oxide; cobalt oxide for industrial purpo-
ses; mercuric oxide; gallnuts; clarification prepara-
tions; purification preparations; wine finings; must – 
fining preparations; textile – brightening chemicals; 
beer – clarifying and preserving agents; reducing 
agents for use in photography; wax – bleaching 
chemicals; fat – bleaching chemicals; organic – ble-
aching chemicals; pectin [photography]; perborate of 
soda; humus top dressing; percarbonates; dioxide of 
hydrogen; hydrogen peroxide; persulphates; perchlo-
rates; foundry sand; plastisols; sensitized plates for 
offset printing; plasticizers; roentgen films, sensiti-
zed but not exposed; x – ray films, sensitized but not 
exposed; plutonium; substrates for soil – free gro-
wing [agriculture]; polonium; potash water; earth for 
growing; praseodymium; rubber preservatives; bric-

kwork preservatives, except paints and oils; masonry 
preservatives, except paints and oils; cement pre-
servatives, except paints and oils; preservatives for 
tiles, except paints and oils; bacterial preparations 
other than for medical and veterinary use; bac-
teriological preparations other than for medical and 
veterinary use; bacteriological preparations for ace-
tification; biological preparations, other than for me-
dical or veterinary purposes; vulcanising prepara-
tions; diagnostic preparations, other than for medical 
or veterinary purposes; renovating preparations for 
phonograph records; currying preparations for leat-
her; currying preparations for skins; metal hardening 
preparations; fixing baths [photography]; fixing 
solutions [photography]; opacifiers for enamel or 
glass; separating and unsticking [ungluing] prepara-
tions; ungluing preparations; unsticking and separa-
ting preparations; metal annealing preparations; 
metal tempering preparations; preparations for pre-
venting the tarnishing of lenses; preparations for 
preventing the tarnishing of glass; cement – water-
proofing preparations, except paints; cement – wa-
terproofing chemicals, except paints; plant growth 
regulating preparations; fulling preparations for use 
in textile industry; scale removing preparations, 
other than for household purposes; flashlight prepa-
rations; galvanizing preparations; finishing prepara-
tions for use in the manufacture of steel; sizing pre-
parations; animal carbon preparations; cultures of 
microorganisms other than for medical and veteri-
nary use; preparations of microorganisms other than 
for medical and veterinary use; corrosive prepa-
rations; cryogenic preparations; dehydrating prepa-
rations for industrial purposes; degreasing prepara-
tions for use in manufacturing processes; grease – 
removing preparations for use in manufacturing 
processes; degumming preparations; gum solvents; 
oil – bleaching chemicals; bleaching preparations 
[decolorants] for industrial purposes; decolorants for 
industrial purposes; meat tenderizers for industrial 
purposes; preparations for stimulating cooking for 
industrial purposes; preparations of trace elements 
for plants; moistening [wetting] preparations for use 
in the textile industry; wetting preparations for use 
in the textile industry; moistening [wetting] pre-
parations for use in dyeing; moistening [wetting] 
preparations for use in bleaching; enzyme prepa-
rations for industrial purposes; filtering preparations 
for the beverages industry; fulling preparations; fuel 
– saving preparations; coal saving preparations; 
damp proofing preparations, except paints, for ma-
sonry; anti – sprouting preparations for vegetables; 
brazing preparations; preparations of the distillation 
of wood alcohol; by – products of the processing of 
cereals for industrial purposes; benzene derivatives; 
promethium; protactinium; protein [raw material]; 
mordants for metals; radium for scientific purposes; 
radon; solvents for varnishes; anti – frothing 
solutions for accumulators; anti – frothing solutions 
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for batteries; solutions for cyanotyping; baths for 
galvanizing; galvanizing baths; silver salt solutions 
for silvering; toning baths [photography]; drilling 
muds; rhenium; mercury; rubidium; carbon black for 
industrial purposes; soot for industrial or agricultural 
purposes; lamp black for industrial purposes; sama-
rium; saccharin; selenium; salpetre; saltpeter; sulp-
hur; silver nitrate; carbon sulphide; silicates; alumi-
nium silicate; silicones; scandium; foundry molding 
[moulding] preparations; acrylic resins, unprocessed; 
artificial resins, unprocessed; synthetic resins, unp-
rocessed; epoxy resins, unprocessed; calcined soda; 
soda ash; caustic soda for industrial purposes; ba-
rium compounds; fluorspar compounds; salts for 
industrial purposes; salts [fertilisers]; ammoniacal 
salts; ammonium salts; salts of precious metals for 
industrial purposes; salts for galvanic batteries; salts 
for galvanic cells; salt for preserving, other than for 
foodstuffs; salts for coloring [colouring] metal; iron 
salts; gold salts; iodised salts; calcium salts; salt, 
raw; salts from rare earth metals; mercury salts; 
toning salts [photography]; chrome salts; chromic 
salts; salts of alkaline metals; rock salt; mold – 
release preparations; mould – release preparations; 
compositions for the manufacture of phonograph 
records; compositions for the manufacture of 
technical ceramics; compositions for repairing inner 
tubes of tires [tyres]; tire repairing compositions; 
glutinous tree – banding preparations; glutinous tree 
– grafting preparations; adhesive preparations for 
surgical bandages; fireproofing preparations; com-
positions for threading; sauce for preparing tobacco; 
amyl alcohol; vinic alcohol; wood alcohol; sal 
ammoniac spirits; spirits of salt; ethyl alcohol; 
alcohol; cement for boots and shoes; concrete pre-
servatives, except paints and oils; water glass [so-
luble glass]; strontium; barium sulphate; sulphates; 
antimony sulphide; sulphides; benzoic sulphinide; 
sulphonic acids; sumac for use in tanning; super-
phosphates [fertilisers]; antimony; thallium; talc 
[magnesium silicate]; tannin; cream of tartar, other 
than for pharmaceutical purposes; tellurium; ter-
bium; tetrachlorides; carbon tetrachloride; acetylene 
tetrachloride; technetium; thiocarbanilide; titanite; 
sensitized cloth for photography; blueprint cloth; 
toluene; toluol; fuel for atomic piles; thorium; peat 
[fertiliser]; tragacanth gum for use in manufactures; 
thulium; carbonic hydrates; carbon; activated car-
bons; carbon for filters; animal carbon; animal char-
coal; bone charcoal; blood charcoal; fertilizing pre-
parations; nitrogenous fertilisers; calcium cyanamide 
[fertilizer]; nitrogenous lime [manure]; fertilizers; 
manure for agriculture; pyroligneous acid [wood vi-
negar]; wood vinegar [pyroligneous acid]; uranium; 
vulcanisation accelerators; enzymes for industrial 
purposes; fermium; ferrocyanides; soldering fluxes; 
brazing fluxes; phosphatides; phosphates [fertili-
sers]; phosphorus; photographic paper; self – toning 
paper [photography]; photosensitive plates; sensi-

tized photographic plates; ferrotype plates [photo-
graphy]; sensitized films, unexposed; photographic 
developers; photographic sensitizers; photographic 
emulsions; francium; fluorine; refrigerants; refri-
gerating preparations; chlorine; chlorates; hydroc-
hlorates; aluminium chloride; magnesium chloride; 
chlorides; palladious chlorides; chromates; caesium; 
cellulose; cerium; cyanides [prussiates]; prussiates; 
cymene; loam; slag [fertilisers]; alkalies; caustic al-
kali; radioactive elements for scientific purposes; 
emulsifiers; erbium; ethane; methyl ether; sulphuric 
ether; ethyl ether; glycol ether; ethers; esters; cellu-
lose ethers for industrial purposes; cellulose esters 
for industrial purposes; electrophoresis gels, other 
than for medical or veterinary purposes; expanded – 
clay for hydroponic plant growing [substrate]; 
glaziers' putty; automobile body fillers; oil cement 
[putty]; plastics, unprocessed; wallpaper removing 
preparations. 
 

7  –  Machines and machine tools; motors and en-
gines (except for land vehicles); machine coupling 
and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements other than hand – 
operated; incubators for eggs; welding machines, 
electric; aerated beverages making machines; sol-
dering apparatus, gas – operated; vulcanisation appa-
ratus; acetylene cleaning apparatus; apparatus for 
drawing up beer under pressure; aerated water ma-
king apparatus; inking apparatus for printing mac-
hines; aerators; expansion tanks [parts of machines]; 
drums [parts of machines]; reels, mechanical, for 
flexible hoses; concrete mixers [machines]; reels 
[parts of machines]; bobbins for weaving looms; 
flues for engine boilers; harrows; bulldozers; hop-
pers [mechanical discharging]; mine borers; truck 
lifts; printing rollers for machines; rolling mill 
cylinders; crank shafts; transmission shafts, other 
than for land vehicles; valves [parts of machines]; 
fans for motors and engines; saw benches [parts of 
machines]; winnowers; bearings [parts of machines]; 
water heaters [parts of machines]; winches; drilling 
rigs, floating or non – floating; lawnmowers [mac-
hines]; card clothing [parts of carding machines]; 
emergency power generators; alternators; dynamos; 
bicycle dynamos; current generators; generators of 
electricity; exhausts for motors and engines; drilling 
heads [parts of machines]; drilling bits [parts of 
machines]; cylinder heads for engines; soldering 
blow pipes, gas – operated; raking machines; stalk 
separators [machines]; sieves [machines or parts of 
machines]; mud catchers and collectors [machines]; 
tarring machines; engines, other than for land vehic-
les; hydraulic engines and motors; aeronautical 
engines; aeroplane engines; engines for air cushion 
vehicles; compressed air engines; jet engines other 
than for land vehicles; engines for boats; driving 
motors other than for land vehicles; de – aerators for 
feedwater; disintegrators; tympans [parts of printing 
presses]; holding devices for machine tools; blade 
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holders [parts of machines]; turf removing ploughs; 
pressure reducers [parts of machines]; pump diap-
hragms; chisels for machines; jacks [machines]; rack 
and pinion jacks; moving pavements [sidewalks]; 
electric hand drills; grinders/crushers, electric, for 
household purposes; reapers; reapers and binders; 
millstones; rakes for raking machines; shredders 
[machines] for industrial use; injectors for engines; 
tools [parts of machines]; hand – held tools, other 
than hand – operated; air condensers; capstans; ca-
lenders; rotary steam presses, portable, for fabrics; 
ditchers [ploughs]; carburetters; carriages for knit-
ting machines; crankcases for machines, motors and 
engines; road rollers; pressure valves [parts of mac-
hines]; clack valves [parts of machines]; can 
openers, electric; cowlings [parts of machines]; mac-
hine wheels; freewheels other than for land vehicles; 
machine boiler scale collectors; lasts for shoes [parts 
of machines]; brake shoes other than for vehicles; 
ball rings for bearings; piston segments; grease rings 
[parts of machines]; reapers and threshers; coalcu-
tting machines; fittings for engine boilers; compre-
ssors [machines]; air pumps [garage installations]; 
compressors for refrigerators; conveyors [machines]; 
belt conveyors; converters for steel works; aerocon-
densers; condensers [steam] [parts of machines]; 
diggers [machines]; rams [machines]; thermic lances 
[machines]; mechanized livestock feeders; root sli-
cers [machines]; boxes for matrices [printing]; gear 
boxes other than for land vehicles; grease boxes 
[parts of machines]; housings [parts of machines]; 
harvesting machines; steam engine boilers; coffee 
grinders, other than hand – operated; taps [parts of 
machines, engines or motors]; roller bridges; cranes 
[lifting and hoisting apparatus]; drain cocks; spray 
guns for paint; cranks [parts of machines]; potters' 
wheels; grindstones [parts of machines]; cultivators 
[machines]; motorized cultivators; ploughshares; 
belts for conveyors; igniting magnetos; igniting ma-
gnetos for engines; handling machines, automatic 
[manipulators]; lubricators [parts of machines]; 
churns; matrices for use in printing; machine fly – 
wheels; hair clipping machines for animals; machi-
nes for the textile industry; paper machines; vibra-
tors [machines] for industrial use; bellows [mac-
hines]; knitting machines; bending machines; iro-
ning machines; mineworking machines; net hauling 
machines [fishing]; bottle sealing machines; sealing 
machines for industrial purposes; embossing machi-
nes; engraving machines; finishing machines; gar-
bage disposals; blade sharpening [stropping] machi-
nes; earth moving machines; cord making machines; 
lace making machines; butter machines; cigarette 
machines for industrial purposes; sausage machines; 
stereotype machines; hosiery looms; crushing ma-
chines; dyeing machines; bottle washing machines; 
dishwashers; bottle filling machines; racket stringing 
machines; leather – working machines; dairy machi-
nes; glass working machines; tobacco processing 

machines; corn husking machines; painting machi-
nes; oil refining machines; peeling machines; prin-
ting machines for use on sheet metal; brewing mac-
hines; colour – washing machines; leather paring 
machines; bitumen making machines; edible pastes 
making machines; sugar making machines; weeding 
machines; cinder sifters [machines]; puddling ma-
chines; notchers [machine tools]; bread cutting mac-
hines; blowing machines for the compression, ex-
haustion and transport of gases; road making mac-
hines; railroad constructing machines; rail – laying 
machines; bottle capping machines; bottle stoppe-
ring machines; trash compacting machines; blowing 
machines for the compression, sucking and carrying 
of grain; die – stamping machines; stamping machi-
nes; darning machines; drainage machines; wrapping 
machines; grain separators; bookbinding apparatus 
and machines for industrial purposes; machines and 
apparatus for cleaning, electric; machines and ap-
paratus for carpet shampooing, electric; machines 
and apparatus for polishing [electric]; sizing mac-
hines; punching machines; riveting machines; kitc-
hen machines, electric; foundry machines; smoot-
hing presses; fleshing machines; rinsing machines; 
flour mill machines; hemming machines; braiding 
machines; wringing machines for laundry; steam 
engines; printing machines; rotary printing presses; 
typographic machines; compressed air machines; 
type – setting machines [printing]; trimming machi-
nes; spinning frames; heel – making machines; 
filling machines; friezing machines; cutters [machi-
nes]; road sweeping machines [self – propelled]; 
pressing machines to make satin – like; agricultural 
machines; sorting machines for industry; stitching 
machines; washing machines; washing machines 
[laundry]; coin – operated washing machines; clip-
pers [machines]; drying machines; looms [machi-
nes]; kneading machines; beating machines; beaters, 
electric; packaging machines; molding machines; 
type – setting machines [photocomposition]; carding 
machines; sewing machines; typecasting machines; 
electromechanical machines for chemical industry; 
labellers [machines]; ore treating machines; milking 
machines; mills [machines]; mills for household 
purposes, other than hand – operated; pepper mills 
other than hand – operated; flour mills; centrifugal 
mills; hydraulic controls for machines, motors and 
engines; machine wheelwork; pneumatic controls for 
machines, motors and engines; feeders [parts of 
machines]; forge bellows; mixers [machines]; agita-
tors; vacuum cleaner bags; threshing machines; pne-
umatic hammers; hammers [parts of machines]; tilt 
hammers; power hammers; reeling apparatus, mec-
hanical; motors for boats; clutches other than for 
land vehicles; meat choppers [machines]; superchar-
gers; guides for machines; vacuum cleaner attach-
ments for disseminating perfumes and disinfectants; 
pumps [machines]; pumps [parts of machines, en-
gines or motors]; aerating pumps for aquaria; 
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vacuum pumps [machines]; compressed air pumps; 
pumps for heating installations; beer pumps; lubri-
cating pumps; centrifugal pumps; blades [parts of 
machines]; knives for mowing machines; chaff 
cutter blades; knives, electric; scissors, electric; 
bearing brackets for machines; atomisers [machi-
nes]; axles for machines; steam traps; chucks [parts 
of machines]; drill chucks [parts of machines]; 
exhaust manifold for engines; soldering irons, gas – 
operated; superheaters; gears, other than for land ve-
hicles; reduction gears other than for land vehicles; 
propulsion mechanisms other than for land vehicles; 
drilling machines; saws [machines]; chain saws; 
guns [tools using explosives]; glue guns, electric; 
compressed air guns for the extrusion of mastics; 
carburetter feeders; feeding apparatus for engine 
boilers; loading ramps; ploughs; pneumatic transpor-
ters; hangers [parts of machines]; anti – friction 
bearings for machines; roller bearings; self – oiling 
bearings; bearings for transmission shafts; ball – 
bearings; journal boxes [parts of machines]; ele-
vators [lifts]; lifts, other than ski – lifts; hoists; pu-
lleys; saw blades [parts of machines]; pistons [parts 
of machines or engines]; dashpot plungers [parts of 
machines]; pistons for engines; pistons for cylinders; 
catalytic converters; torque converters other than for 
land vehicles; fuel conversion apparatus for internal 
combustion engines; presses [machines for industrial 
purposes]; wine presses; fodder presses; printing 
presses; typographic presses; swaging machines; 
transmissions for machines; elevator belts; pedal 
drives for sewing machines; high pressure washers; 
cleaning appliances utilizing steam; food processors, 
electric; springs [parts of machines]; spinning 
wheels; punches for punching machines; kick star-
ters for motorcycles; vacuum cleaners; tambours for 
embroidery machines; radiators [cooling] for motors 
and engines; sewage pulverizers; air brushes for 
applying colour; regulators [parts of machines]; 
pressure regulators [parts of machines]; feedwater 
regulators; speed governors for machines, engines 
and motors; knives [parts of machines]; cutting blow 
pipes, gas – operated; loom shafts; gears for weaving 
looms; belts for machines; fan belts for motors and 
engines; dynamo belts; belts for motors and engines; 
adhesive bands for pulleys; sifters; robots [machi-
nes]; stuffing boxes [parts of machines]; paper 
feeders [printing]; whisks, electric, for household 
purposes; sparking plugs for internal combustion 
engines; glow plugs for diesel engines; tedding mac-
hines; separators; steam/oil separators; cream/milk 
separators; sowers [machines]; mixing machines; 
snow ploughs; sheaf – binding machines; joints 
[parts of engines]; shaft couplings [machines]; fruit 
presses, electric, for household purposes; chaff 
cutters; suction cups for milking machines; stands 
for machines; machine tools; woodworking machi-
nes; sharpening machines; die – cutting and tapping 
machines; trueing machines; bicycle assembling 

machines; mortising machines; stone working ma-
chines; metalworking machines; threading machi-
nes; planing machines; looms; lathes [machine 
tools]; milling machines; metal drawing machines; 
rolling mills; starters for motors and engines; stators 
[parts of machines]; glaziers' diamonds [parts of ma-
chines]; tables for machines; derricks; slide rests 
[parts of machines]; couplings other than for land 
vehicles; heat exchangers [parts of machines]; gra-
ting machines for vegetables; transmissions, other 
than for land vehicles; control cables for machines, 
engines or motors; boiler tubes [parts of machines]; 
turbines other than for land vehicles; hydraulic tur-
bines; turbocompressors; connecting rods for machi-
nes, motors and engines; central vacuum cleaning 
installations; suction machines for industrial 
purposes; vehicle washing installations; degreasers 
[machines]; dust exhausting installations for clea-
ning purposes; mineral water making machines; sif-
ting installations; pneumatic tube conveyors; dust 
removing installations for cleaning purposes; 
condensing installations; air suction machines; divi-
ding machines; igniting devices for internal com-
bustion engines; washing apparatus; binding appa-
ratus for hay; extractors for mines; hydraulic door 
openers and closers [parts of machines]; pneumatic 
door openers and closers [parts of machines]; anti – 
pollution devices for motors and engines; curtain 
drawing devices, electrically operated; adhesive tape 
dispensers [machines]; beverage preparation machi-
nes, electromechanical; food preparation machines, 
electromechanical; control mechanisms for machi-
nes, engines or motors; shoe polishers, electric; ma-
chines and apparatus for wax – polishing, electric; 
air cushion devices for moving loads; handling ap-
paratus for loading and unloading; elevating appa-
ratus; aprons [parts of machines]; filter presses; 
filters [parts of machines or engines]; filtering ma-
chines; filters for cleaning cooling air, for engines; 
molds [parts of machines]; printing plates; brake 
linings other than for vehicles; journals [parts of 
machines]; centrifugal machines; elevator chains 
[parts of machines]; driving chains other than for 
land vehicles; cylinders for motors and engines; 
cylinders for machines; printing cylinders; shuttles 
[parts of machines]; universal joints [cardan joints]; 
pulleys [parts of machines]; vacuum cleaner hoses; 
brushes [parts of machines]; dynamo brushes; brus-
hes, electrically operated; carbon brushes 
[electricity]; ejectors; fuel economisers for motors 
and engines; excavators; shovels, mechanical; agri-
cultural elevators; motors, electric, other than for 
land vehicles; electric hammers; parquet wax – po-
lishers, electric; cartridges for filtering machines; 
escalators; automatic grapnels for marine purposes. 
 

12  –  Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air or water; motor buses; automobiles; sports cars; 
concrete mixing vehicles; refrigerated vehicles; ca-
sings for pneumatic tires [tyres]; caravans; camping 
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cars; shock absorbers for automobiles; suspension 
shock absorbers for vehicles; space vehicles; airc-
raft; aeronautical apparatus, machines and applian-
ces; snowmobiles; air balloons; luggage carriers for 
vehicles; ski carriers for cars; vehicle bumpers; 
bumpers for automobiles; barges; buffers for railway 
rolling stock; dining cars [carriages]; waggons; 
carriages [railways]; sleeping cars; dining cars; refri-
gerated waggons [railroad vehicles]; transmission 
shafts for land vehicles; bicycles; valves for vehicle 
tires [tyres]; automobile hoods; hoods for baby 
carriages; hoods for vehicles; oars; sculls; paddles 
for canoes; screws [propellers] for ships; hydrop-
lanes; air cushion vehicles; flanges for railway wheel 
tires [tyres]; lorries; horns for vehicles; treads for 
vehicles [roller belts]; doors for vehicles; driving 
motors for land vehicles; motors for cycles; jet 
engines for land vehicles; screw – propellers; screw 
– propellers for boats; airships; cable cars; dredgers 
[boats]; hand cars; bells for bicycles, cycles; rear-
view mirrors; portholes; rolling stock for funicular 
railways; cars for cable transport installations; inner 
tubes for bicycles, cycles; inner tubes for pneumatic 
tires [tyres]; hoods for vehicle engines; crankcases 
for land vehicle components, other than for engines; 
boats; wheels for bicycles, cycles; mine cart wheels; 
casters for trolleys [vehicles] [carts (am.)]; hub caps; 
baby carriages; side cars; baskets adapted for cycles; 
panniers adapted for cycles; gear boxes for land 
vehicles; ships' hulls; fenders for ships; bands for 
wheel hubs; ejector seats for aircraft; wheelchairs; 
caps for vehicle petrol [gas] tanks; boat hooks; 
bodies for vehicles; automobile bodies; tipping 
bodies for lorries [trucks]; traction engines; loco-
motives; masts for boats; sprinkling trucks; elevating 
tailgates (am.) [parts of land vehicles]; propulsion 
mechanisms for land vehicles; motorcycles; 
freewheels for land vehicles; clutches for land 
vehicles; repair outfits for inner tubes; adhesive 
rubber patches for repairing inner tubes; air pumps 
[vehicle accessories]; bicycle pumps; upholstery for 
vehicles; rims for vehicle wheels; bicycle rims; 
windows for vehicles; omnibuses; axles for vehicles; 
parachutes; ferry boats; pedals for cycles; gearing 
for land vehicles; treads for retreading tires [tyres]; 
carts; head – rests for vehicle seats; vehicle running 
boards; air bags [safety devices for automobiles]; ski 
lifts; chairlifts; vehicle covers [shaped]; sleeping 
berths for vehicles; pontoons; torque converters for 
land vehicles; anti – dazzle devices for vehicles; anti 
– theft devices for vehicles; sun – blinds adapted for 
automobiles; non – skid devices for vehicle tires 
[tyres]; balance weights for vehicle wheels; shock 
absorbing springs for vehicles; bicycle frames; spars 
for ships; reduction gears for land vehicles; safety 
belts for vehicle seats; vehicle suspension springs; 
rudders; bicycle handle bars; cranks for cycles; 
aeroplanes; amphibious airplanes; sleighs [vehicles]; 
kick sledges; bicycle saddles; luggage nets for 

vehicles; dress guards for bicycles, cycles; anti – 
theft alarms for vehicles; reversing alarms for ve-
hicles; vehicle seats; safety seats for children, for 
vehicles; hydraulic circuits for vehicles; scooters 
[vehicles]; rolling stock for railways; bicycle spokes; 
vehicle wheel spokes; inclined ways for boats; 
undercarriages for vehicles; water vehicles; military 
vehicles for transport; air vehicles; cycle cars; 
vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
electric vehicles; ambulances; remote control vehic-
les, other than toys; tricycles; carrier tricycles; wind-
screens; windscreen wipers; cycle stands; hubs for 
vehicle wheels; cycle hubs; railway couplings; 
trailer hitches for vehicles; couplings for land 
vehicles; wheelbarrows; hose carts; luggage trucks; 
golf carts; shopping trolleys [carts (am.)]; bogies for 
railway cars; casting carriages; tilting – carts; goods 
handling carts; fork lift trucks; cleaning trolleys; 
torsion bars for vehicles; tramcars; transmissions, for 
land vehicles; aerial conveyors; trailers [vehicles]; 
funnels for locomotives; funnels for ships; cleats 
[nautical]; turbines for land vehicles; direction in-
dicators for bicycles, cycles, etc.; rowlocks; bicycle 
stands; disengaging gear for boats; ships' steering 
gears; cable transport apparatus and installations; 
spoke clips for wheels; funiculars; vans [vehicles]; 
caissons [vehicles]; automobile chains; bicycle 
chains; driving chains for land vehicles; anti – skid 
chains; tipping apparatus, parts of trucks and wag-
gons; covers for baby carriages; covers for vehicle 
steering wheels; saddle covers for bicycles or 
motorcycles; seat covers for vehicles; vehicle chas-
sis; automobile chassis; connecting rods for land 
vehicles, other than parts of motors and engines; 
axle journals; gears for cycles; tubeless tires [tyres] 
for bicycles, cycles; bicycle tires [tyres]; automobile 
tires [tyres]; tires for vehicle wheels; vehicle wheel 
tires [tyres]; pneumatic tires [tyres]; spikes for tires 
[tyres]; davits for boats; launches; timbers [frames] 
for ships; mudguards; cycle mudguards; motors, 
electric, for land vehicles; yachts. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68862 A 
(800) 1125571 
(731) Robert Bosch GmbH 

70469 Stuttgart, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
7  –  Electric machine tools; drilling and boring mac-
hines, hammer drills, bench drill presses, drill 
chucks, drilling hammers and chisel hammers; 
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screwdrivers; groove – milling cutters; grinding, 
cutting and roughing equipment such as superfinish 
devices, angle grinders, triangular grinders, eccentric 
grinders, belt grinders, vibrating grinders, right angle 
polishers, straight grinders; metal cutting snips 
(electric); nibbling apparatus; glue guns; hot – air 
guns; tackers; circular saws; jigsaws; compound 
miter saws; curved saws; band saw machines; pla-
ning machines; milling machines; bench belt san-
ding machines; suction apparatus and dust removal 
apparatus for the aforesaid goods; universal suction 
equipment; the aforesaid goods also being battery – 
powered hand – held tool equipment; parts, tools and 
accessories for the aforesaid goods, included in this 
class; motorised agricultural implements and garden 
implements; garden machinery; blowers, compre-
ssors and high – pressure cleaners being machines; 
suction devices (being machines); lawnmowers and 
motorised apparatus for aerating lawns, mechanical 
soil and lawn treatment apparatus and lawn 
trimmers; power operated saws; mechanical cutting 
apparatus; power shears; motor mower; pumps 
(included in this class), in particular water pumps; 
mechanical care and cleaning apparatus; filters 
(parts of machines or engines); parts, tools and 
accessories for the aforesaid goods, included in this 
class. 
 

8  –  Hand – operated agricultural implements and 
garden implements; grippers; hand – operated lawn-
mowers; hand – operated apparatus for aerating 
lawns; hand – operated lawn treatment apparatus; 
hand tools for gardening, saws (hand tools), hand – 
operated cutting apparatus, shears for garden and 
household use, tongs, shovels, snow shovels; parts, 
tools and accessories for the aforesaid goods, 
included in this class. 
 

9  –  Measuring apparatus (electric), batteries, accu-
mulators, chargers for batteries 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68863 A 
(800) 1125582 
(731) SUN MARK LIMITED 

428 Long Drive, Greenford, Middlesex  
UB6 8UH, United Kingdom 

(540)  

GOLDEN COUNTRY 
(591) Black, white 
(511)  
5  –  Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; baby food; baby foods; dietetic 
substances adapted for medical use, baby food; milk 
powder for babies; milk powder for foodstuffs for 

babies; milk powder for nutritional purposes for 
babies; milk powders [foodstuff for babies]; 
powdered milk foods for infants; powdered milk for 
babies; substitutes for mothers milk; dried milk 
being food for infants; dried milk powder being food 
for babies; dried milk preparations being food for 
babies; dried milk products being food for babies. 
 

29  –  Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; dried milk for 
food; dried milk powder; dried milk preparations; 
dried milk products; milk powder for nutritional 
purposes; powdered milk; powdered milk for food; 
powdered milk for food purposes; margarine, edible 
oils and fats. 
 

30  –  Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, ices; honey, treacle; yeast, baking – powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
breakfast cereals; cereal bars (excluding chocolate 
coated cereal bars); cereal breakfast foods; cereal 
breakfast products; cereal products; food products 
consisting of cereals; honey; honeys; natural honey; 
salad dressings; dressings for salad. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68864 A 
(800) 1125589 
(731) Honda Motor Co., Ltd. 

1 – 1, Minami – Aoyama 2 – chome,  
Minato – ku, Tokyo 107 – 8556, Japan 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
12  –  Automobiles and their parts and fittings; ves-
sels and their parts and fittings; aircraft and their 
parts and fittings; two – wheeled motor vehicles and 
their parts and fittings; bicycles and their parts and 
fittings; non – electric prime movers for land vehic-
les (excluding their parts); axles for vehicles; coup-
lings for land vehicles; transmissions for land vehic-
les; transmission chains for land vehicles; trans-
mission shafts for land vehicles; shock absorbers for 
automobiles; shock absorbing springs for vehicles; 
brakes for vehicles. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68865 A 
(800) 200179A 
(731) H. Lundbeck A/S  

Ottiliavej 9, DK – 2500 Valby, Denmark 
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(540)  

TRUXAL 
(591) Black, white 
(511)  
5  –  Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68866 A 
(800) 668513 
(731) Paul Hartmann AG  

Paul – Hartmann – Strasse 12,  
D – 89522, Heidenheim, Germany 

(540)  

Hydroclean 
(591) Black, white 
(511)  
5  –  Plasters, material for dressings, compresses, 
swabs, sanitary tampons, medical cotton, dressings 
impregnated with ointment; wound dressing material 
with an absorbing pad, with or without a swelling 
agent and packed with a vapour – pervious cover; 
granulated material for wounds; bandages and bands 
for medical use. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68867 A 
(800) 892836 
(731) BIOFARMA  

50 rue Carnot, F – 92284 SURESNES  
CEDEX, France 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5  –  Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68868 A 
(800) 934798 
(731) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 

 "Konditerskaya fabrika "Slodych" 
ul. Radialnaya 54 220046 Minsk, Belarus 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
30  –  Bread, pastry and confectionery, spices, crac-
kers, waffles including waffle chips, biscuits, flour – 
milling products (not included in other classes), 
cereal preparations, rusks, corn flakes. 
 

35  –  Sales promotion for others. 
__________________________________________ 

(260) AM 2013 68869 A 
(800) 961530 
(731) FIORANGELO S.R.L. 

Via Molino Vecchio, 1/C  –  Frazione Piane,  
I – 63022 FALERONE (FM), Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
18  –  Travelling trunks, purses, travelling sets (leat-
her goods), linings of leather for boots and shoes, 
furs (animal skins and hides), wallets, valises. 
 

25  –  Clothing; footwear, belts (clothing). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68870 A 
(800) 975039 
(731) FOREST LABORATORIES, Inc 

909 Third Avenue, New York, NY 10022,  
USA 

(540) 

ZINFORO 
(591) Black, white 
(511)  
5  –  Pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of diseases and disor-
ders of the metabolism, respiratory system, central 
nervous system, peripheral nervous system, cardio-
vascular system, gastro – intestinal system; pharma-
ceutical preparations and substances for pain control, 
arthritis, infection, inflammation and diabetes; phar-
maceutical preparations and substances for use in the 
field of anaesthesia, oncology, urology and gynaeco-
logy. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68965 A 
(800) 1057280 
(731) Bakhchevan Yuliia Volodymyrivna 

vul. Preobrazhenska, 11, kv. 14 m. Odessa  
65026, Ukraine 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
7  –  Tin openers, electric; coffee grinders, other 
than hand – operated; food processors, electric; kit-
chen machines, electric; edible pastes making mac-
hines; labellers (machines); churns; machines for the 
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textile industry; trash compacting machines; waste 
compacting machines; washing apparatus; high pre-
ssure washers; washing machines; mixers (machi-
nes); mixing machines; agitators; mills for house-
hold purposes, other than hand – operated; meat 
choppers (machines); knives, electric; hemming ma-
chines; pepper mills other than hand – operated; va-
cuum cleaners; knitting machines; air suction mac-
hines; grinders/crushers, electric, for household 
purposes; dishwashers; washing machines (laundry); 
coin – operated washing machines; ironing machi-
nes; smoothing presses; vacuum cleaner attachments 
for disseminating perfumes and disinfectants; spi-
nning machines; fruit presses, electric, for household 
purposes; beaters, electric; centrifugal machines; 
spin driers; sifting machines. 
 

8  –  Razors, electric or non – electric; depilation ap-
pliances, electric and non – electric; table forks; 
hand implements for hair curling non – electric; 
edge tools (hand tools); can openers, non – electric; 
sharpening instruments; blade sharpening instru-
ments; spoons; manicure sets; manicure sets, elec-
tric; fleshing knives (hand tools); nail clippers, 
electric or non – electric; shearers (hand instru-
ments); scissors; scaling knives; pizza cutters, non – 
electric; penknives; knives; cutlery; nail drawers 
(hand tools); vegetable slicers; vegetable choppers; 
vegetable knives; pedicure sets; tweezers; hair – 
removing tweezers; cheese slicers, non – electric; 
choppers (knives); oyster openers; ladles (hand 
tools); nutcrackers; egg slicers, non – electric. 
 

9  –  Answering machines; flat irons, electric; appa-
ratus for games adapted for use with an external 
display screen or monitor; measuring spoons; headp-
hones; radios; television apparatus; portable telepho-
nes; telephone apparatus; telephone transmitters; 
cameras (photography). 
 

21  –  Bottles; crockery; vases; fruit cups; epergnes; 
tankards; containers for household or kitchen use; 
boxes of metal, for dispensing paper towels; lunch 
boxes; jugs; pitchers; pottery; pots; decanters; 
coffeepots, non – electric; cauldrons; cruets; stew – 
pans; goblets; ceramics for household purposes; 
crystal (glassware); cooking utensils, non – electric; 
kitchen utensils; cooking pot sets; kitchen conta-
iners; cooking pots; liqueur sets; butter dishes; 
basins (bowls); spice sets; services (dishes); heaters 
for feeding bottles, non – electric; carboys; coffee 
services; basting spoons, for kitchen use; pepper 
pots; beer mugs; egg cups; flasks; bottles; ice 
buckets; porcelain ware; dishes; drinking vessels; 
glass jars (carboys); refrigerating bottles; vessels of 
metal for making ices and iced drinks; oil cruets; 
cabarets (trays); shakers; salad bowls; siphons for 
carbonated water; glass (receptacles); painted glas-
sware; glass flasks (containers); glass bulbs (recep-
tacles); glass bulbs (receptacles); drinking glasses; 
frying pans; tableware, other than knives, forks and 

spoons; table plates; soup bowls; saucers; trays for 
domestic purposes; heat – insulated containers; heat 
insulated containers for beverages; thermally insula-
ted containers for food; insulating flasks; vacuum 
bottles; drinking flasks for travellers; ice cube molds 
(moulds); bread bins; candy boxes; sugar bowls; hot 
pots, not electrically heated; tea balls; teapots; kett-
les, non – electric; tea caddies; tea services; cups. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69000 A 
(800) 1126933 
(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser – Wilhelm – Allee, 51373 Leverkusen,  
Germany 

(540)  

VIVERTY 
(591) Black, white 
(511)  
5  –  Pharmaceutical preparations; hormonal prepa-
rations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69001 A 
(800) 1126939 
(731) VALENTINO S.P.A. 

Via Turati, 16/18, I – 20121 MILANO, Italy 
(540)  

 
(591) Pink, gold, black and grey 
(511)  
3  –  Cosmetics, including night and day creams; cle-
aning preparations for care of the face and body, 
bath foam; shaving foam, aftershaves; foundation 
makeup; nail polish; deodorants for men and 
women; hand and body soaps; hair shampoos and 
rinses; hair spray; toothpaste; fragrances, namely 
perfume, toilet water and essential oils for personal 
use for men and women. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69002 A 
(800) 1126964 
(731) Beiersdorf AG 

Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany 
(540)  

NIVEA POWER 
REFRESH 
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(591) Black, white 
(511)  
3  –  Soaps; perfumery, preparations for body and 
beauty care. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69003 A 
(800) 1126967 
(731) EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

Működő Részvénytársaság 
Kereszturi ut 30 – 38, H – 1106 Budapest,  
Hungary 

(540)  

ALTFORALLE 
(591) Black, white 
(511)  
5  –  Pharmaceutical preparations for human use. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69004 A 
(800) 1126968 
(731) EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

Működő Részvénytársaság 
Kereszturi ut 30 – 38, H – 1106 Budapest,  
Hungary 

(540)  

EGIDESSA 
(591) Black, white 
(511)  
5  –  Pharmaceutical preparations for human use. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69007 A 
(800) 1127011 
(731) Comité International Olympique 

Château de Vidy, CH – 1007 Lausanne,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
35  –  Advertising; dissemination of advertisements 
by all media, particularly in the form of themed 
messages focused on human values; advertising by 
sponsorship (sponsoring); business management; 
business administration; office functions; promotion 
of the goods and services of others, by means of 
contractual agreements, particularly partnership 
(sponsorship) and licensing agreements, affording 
them with increased notoriety and/or enhanced 
image and/or sympathy derived from the notoriety 
and/or enhanced image resulting from cultural and 
sporting events, particularly international events 
and/or sympathy generated by the above; promotion 
of the goods and services of others by means of what 
is referred to as the initial interest factor driving the 
public to consider, from among many competitors, 

goods or services presented with signs, emblems or 
messages so as to capture its attention; promotion of 
the goods and services of others by means of the so 
– called image transfer; rental of advertising space 
of all type and on all media, whether digital or not; 
business administration of the participation of natio-
nal teams to an international sports competition, and 
promotion intended for the public and bodies intere-
sted in providing support to the aforesaid teams; 
inventory management services; advice relating to 
stock monitoring services; advertising by means of 
direct marketing for others relating to marketing of 
databases; advice for advertising by means of direct 
marketing for others relating to marketing of data-
bases; advisory services in connection with business 
reorganization; automobile and truck fleet manage-
ment services, namely billing and advice in connec-
tion with the administrative management of automo-
bile and truck fleets; business administration consu-
ltancy; administrative management of power plants 
of others; business advice in connection with the 
management of power plants, commercial services, 
namely administration of contracts for repair and 
servicing, supply chain management services and 
advice relating to the purchase and supply in terms 
of chemicals and chemical services, product inven-
tory and supply services, limitation of costs; advice, 
marketing, analysis of prices and costs concerning 
devices for electrochemical purification of liquids 
for industrial use; administrative, commercial and 
technical management of computer files; data input 
and processing services; retail sale of electric and 
electronic machines and apparatus (grouping, for 
others, of a range of goods so as to enable customers 
to view and purchase said goods at their convenien-
ce in a retail store carrying electrical goods), infor-
mation concerning the sale of raw materials, com-
mercial information, commercial information agen-
cies, rental of photocopiers; promotion of the sale of 
goods and services of others including by means of 
advertisements, promotional competitions, awarding 
of prizes and bonuses in the form of promotional 
lotteries, discounts, reduction tokens and value – 
added offers in connection with the use of payment 
cards; promotion of sporting events and competi-
tions for use by others; promotion of concerts and of 
cultural events for others, organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; provision of 
documentation, namely direct mail advertising, dis-
tribution of advertising material, distribution of sam-
ples, reproduction of documents; advertising con-
cerning the promotion of commercial sales of goods 
and services for retail sale purposes; provision of 
information in connection with e – commerce and 
electronic retail sale; provision of information con-
cerning the purchase of goods and services on line 
via the Internet and other computer networks; tourist 
documentation services, namely advertising concer-
ning transport, travel, hotels, accommodation, food 
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and meals, sports, entertainment and sightseeing 
tours, tourist agency services; maintenance of com-
puterized databases. 
 

41  –  Educational services; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities, televi-
sed sporting and cultural entertainment; organization 
of exhibitions for cultural and educational purposes; 
organization of competitions and lotteries; betting 
and gambling services in connection with or relating 
to sports; entertainment services provided during 
sporting events or concerning sporting events; orga-
nization of sporting and cultural events and activi-
ties; organization of real or virtual sporting compe-
titions; operation of sports facilities; rental of audio 
and video equipment, production of films, other than 
advertising films; production of sound and video 
recordings; presentation and distribution of films 
and of sound and video recordings; rental of sound 
and video recordings; rental and/or provision via a 
computer network of interactive entertainment and 
education products, namely interactive compact 
discs, CD – ROMs, computer games; entertainment, 
namely presentation of interactive entertainment and 
education products, namely interactive compact 
discs, CD – ROMs, computer games; covering tele-
vised and broadcast sporting events; production of 
television and radio programs and of videotapes; 
production of cartoons; production of cartoons for 
television; reservation of tickets for sporting events 
and shows; timing of sports events; organization of 
beauty contests; interactive entertainment; on – line 
betting services; provision of games on the Internet; 
provision of raffle services; information concerning 
entertainment or education, provided on line from a 
data bank or the Internet; electronic game services 
provided by means of the Internet; provision of 
electronic publications on line; publication of books, 
magazines, texts (other than publicity texts) and 
periodicals; publication of books, magazines, texts 
(other than publicity texts) and of electronic 
periodicals on line; provision of digital music from 
the Internet; provision of digital music from MP3 
web sites; provision of sporting results; information 
services concerning sports and sporting events; 
rental of recorded sounds and images; audio 
production services; information services concerning 
sporting events provided on line from a computer 
database or the Internet; editing and publishing ser-
vices; provision of digital music (non – downloadab-
le); offering digital music by means of telecommu-
nications; publication of statistics regarding sporting 
results and audience ratings for sporting compe-
titions; training in the use and operation of systems 
for signaling and notification of crossings for the 
railway and transit industries; education services in 
the field of medical imaging and diagnosis, namely 
conducting of seminars, conferences, symposiums or 
workshops concerning the pharmaceutical industry, 
intended for medical doctors and employees of phar-

maceutical companies; education services, namely 
conducting of seminars, conferences, symposiums or 
workshops in the field of life sciences and biotec-
hnology for scientists and researchers; conducting of 
seminars on problems in connection with industrial 
water treatment; training services in all the aforesaid 
fields; training services in the field of management 
and medicine by means of the use of instructions and 
demonstrations provided on line, via the Internet, 
intranets and extranets; education services, namely 
conducting of practical training workshops, courses 
and seminars including demonstrations in the field 
of medicine and management; design, conducting 
and hosting of courses, seminars and all training 
activities in the field of information technology; 
organization and performance of concerts; booking 
of seats for shows; movie presentations; entertain-
ment information; film production; show production; 
theater production services; operation of golf fa-
cilities; health club services (fitness training); sports 
camp services; presentation of live performances; 
film projection; organization of shows (impresario 
services); holiday camp services [entertainment]; 
movie studios; news reporter services; provision of 
on – line electronic publications, not downloadable; 
music hall services; education services, namely 
conducting of courses, seminars, presentations, vi-
deo presentations; provision of educational material, 
namely dissemination of material in the field of 
financial knowledge; education services in the field 
of tourism; information services in the field of 
tourism, namely information services regarding re-
servation of tickets for recreational events; informa-
tion services in the field of tourism, namely infor-
mation services regarding entertainment; informa-
tion services in the field of tourism, namely infor-
mation services regarding planned sporting, cultural 
and recreational activities; services in connection 
with entertainment for tourist assistance; tourist 
reservation services, namely activity and entertain-
ment reservation services; assistance services for 
tourists concerning reservation of tickets for recrea-
tional events; assistance services for tourists con-
cerning planned sporting, cultural and recreational 
activities. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69008 A 
(800) 1127013 
(731) Comité International Olympique 

Château de Vidy, CH – 1007 Lausanne,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
35  –  Advertising; dissemination of advertisements 
by all media, particularly in the form of themed 
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messages focused on human values; advertising by 
sponsorship (sponsoring); business management; 
business administration; office functions; promotion 
of the goods and services of others, by means of 
contractual agreements, particularly partnership 
(sponsorship) and licensing agreements, affording 
them with increased notoriety and/or enhanced 
image and/or sympathy derived from the notoriety 
and/or enhanced image resulting from cultural and 
sporting events, particularly international events 
and/or sympathy generated by the above; promotion 
of the goods and services of others by means of what 
is referred to as the initial interest factor driving the 
public to consider, from among many competitors, 
goods or services presented with signs, emblems or 
messages so as to capture its attention; promotion of 
the goods and services of others by means of the so 
– called image transfer; rental of advertising space 
of all type and on all media, whether digital or not; 
business administration of the participation of 
national teams to an international sports competition, 
and promotion intended for the public and bodies 
interested in providing support to the aforesaid 
teams; inventory management services; advice 
relating to stock monitoring services; advertising by 
means of direct marketing for others relating to 
marketing of databases; advice for advertising by 
means of direct marketing for others relating to 
marketing of databases; advisory services in 
connection with business reorganization; automobile 
and truck fleet management services, namely billing 
and advice in connection with the administrative 
management of automobile and truck fleets; busi-
ness administration consultancy; administrative ma-
nagement of power plants of others; business advice 
in connection with the management of power plants, 
commercial services, namely administration of 
contracts for repair and servicing, supply chain 
management services and advice relating to the 
purchase and supply in terms of chemicals and 
chemical services, product inventory and supply 
services, limitation of costs; advice, marketing, 
analysis of prices and costs concerning devices for 
electrochemical purification of liquids for industrial 
use; administrative, commercial and technical mana-
gement of computer files; data input and processing 
services; retail sale of electric and electronic mac-
hines and apparatus (grouping, for others, of a range 
of goods so as to enable customers to view and 
purchase said goods at their convenience in a retail 
store carrying electrical goods), information 
concerning the sale of raw materials, commercial 
information, commercial information agencies, ren-
tal of photocopiers; promotion of the sale of goods 
and services of others including by means of adver-
tisements, promotional competitions, awarding of 
prizes and bonuses in the form of promotional lo-
tteries, discounts, reduction tokens and value – ad-
ded offers in connection with the use of payment 

cards; promotion of sporting events and competi-
tions for use by others; promotion of concerts and of 
cultural events for others, organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; provision of 
documentation, namely direct mail advertising, 
distribution of advertising material, distribution of 
samples, reproduction of documents; advertising 
concerning the promotion of commercial sales of 
goods and services for retail sale purposes; provision 
of information in connection with e – commerce and 
electronic retail sale; provision of information 
concerning the purchase of goods and services on 
line via the Internet and other computer networks; 
tourist documentation services, namely advertising 
concerning transport, travel, hotels, accommodation, 
food and meals, sports, entertainment and sig-
htseeing tours, tourist agency services; maintenance 
of computerized databases. 
 

41 –  Educational services; providing of training; en-
tertainment; sporting and cultural activities, televi-
sed sporting and cultural entertainment; organization 
of exhibitions for cultural and educational purposes; 
organization of competitions and lotteries; betting 
and gambling services in connection with or relating 
to sports; entertainment services provided during 
sporting events or concerning sporting events; orga-
nization of sporting and cultural events and acti-
vities; organization of real or virtual sporting compe-
titions; operation of sports facilities; rental of audio 
and video equipment, production of films, other than 
advertising films; production of sound and video 
recordings; presentation and distribution of films 
and of sound and video recordings; rental of sound 
and video recordings; rental and/or provision via a 
computer network of interactive entertainment and 
education products, namely interactive compact 
discs, CD – ROMs, computer games; entertainment, 
namely presentation of interactive entertainment and 
education products, namely interactive compact 
discs, CD – ROMs, computer games; covering tele-
vised and broadcast sporting events; production of 
television and radio programs and of videotapes; 
production of cartoons; production of cartoons for 
television; reservation of tickets for sporting events 
and shows; timing of sports events; organization of 
beauty contests; interactive entertainment; on – line 
betting services; provision of games on the Internet; 
provision of raffle services; information concerning 
entertainment or education, provided on line from a 
data bank or the Internet; electronic game services 
provided by means of the Internet; provision of 
electronic publications on line; publication of books, 
magazines, texts (other than publicity texts) and 
periodicals; publication of books, magazines, texts 
(other than publicity texts) and of electronic pe-
riodicals on line; provision of digital music from the 
Internet; provision of digital music from MP3 web 
sites; provision of sporting results; information ser-
vices concerning sports and sporting events; rental 
of  recorded  sounds  and  images;  audio  production 
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 services; information services concerning sporting 
events provided on line from a computer database or 
the Internet; editing and publishing services; pro-
vision of digital music (non – downloadable); offe-
ring digital music by means of telecommunications; 
publication of statistics regarding sporting results 
and audience ratings for sporting competitions; trai-
ning in the use and operation of systems for signa-
ling and notification of crossings for the railway and 
transit industries; education services in the field of 
medical imaging and diagnosis, namely conducting 
of seminars, conferences, symposiums or workshops 
concerning the pharmaceutical industry, intended for 
medical doctors and employees of pharmaceutical 
companies; education services, namely conducting 
of seminars, conferences, symposiums or workshops 
in the field of life sciences and biotechnology for 
scientists and researchers; conducting of seminars on 
problems in connection with industrial water treat-
ment; training services in all the aforesaid fields; 
training services in the field of management and 
medicine by means of the use of instructions and 
demonstrations provided on line, via the Internet, 
intranets and extranets; education services, namely 
conducting of practical training workshops, courses 
and seminars including demonstrations in the field 
of medicine and management; design, conducting 
and hosting of courses, seminars and all training 
activities in the field of information technology; 
organization and performance of concerts; booking 
of seats for shows; movie presentations; entertain-
ment information; film production; show production; 
theater production services; operation of golf faci-
lities; health club services (fitness training); sports 
camp services; presentation of live performances; 
film projection; organization of shows (impresario 
services); holiday camp services [entertainment]; 
movie studios; news reporter services; provision of 
on – line electronic publications, not downloadable; 
music hall services; education services, namely 
conducting of courses, seminars, presentations, vi-
deo presentations; provision of educational material, 
namely dissemination of material in the field of 
financial knowledge; education services in the field 
of tourism; information services in the field of 
tourism, namely information services regarding re-
servation of tickets for recreational events; infor-
mation services in the field of tourism, namely infor-
mation services regarding entertainment; informa-
tion services in the field of tourism, namely infor-
mation services regarding planned sporting, cultural 
and recreational activities; services in connection 
with entertainment for tourist assistance; tourist 
reservation services, namely activity and entertain-
ment reservation services; assistance services for 
tourists concerning reservation of tickets for recre-
ational events; assistance services for tourists 
concerning planned sporting, cultural and recrea-
tional activities. 
__________________________________________ 
 
 

(260) AM 2013 69009 A 
(800) 1127014 
(731) Comité International Olympique  

Château de Vidy, CH – 1007 Lausanne,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
35  –  Advertising; dissemination of advertisements 
by all media, particularly in the form of themed me-
ssages focused on human values; advertising by 
sponsorship (sponsoring); business management; 
business administration; office functions; promotion 
of the goods and services of others, by means of co-
ntractual agreements, particularly partnership (spon-
sorship) and licensing agreements, affording them 
with increased notoriety and/or enhanced image 
and/or sympathy derived from the notoriety and/or 
enhanced image resulting from cultural and sporting 
events, particularly international events and/or sym-
pathy generated by the above; promotion of the 
goods and services of others by means of what is 
referred to as the initial interest factor driving the 
public to consider, from among many competitors, 
goods or services presented with signs, emblems or 
messages so as to capture its attention; promotion of 
the goods and services of others by means of the so 
– called image transfer; rental of advertising space 
of all type and on all media, whether digital or not; 
business administration of the participation of 
national teams to an international sports competition, 
and promotion intended for the public and bodies 
interested in providing support to the aforesaid 
teams; inventory management services; advice re-
lating to stock monitoring services; advertising by 
means of direct marketing for others relating to 
marketing of databases; advice for advertising by 
means of direct marketing for others relating to 
marketing of databases; advisory services in con-
nection with business reorganization; automobile 
and truck fleet management services, namely billing 
and advice in connection with the administrative 
management of automobile and truck fleets; busi-
ness administration consultancy; administrative ma-
nagement of power plants of others; business advice 
in connection with the management of power plants, 
commercial services, namely administration of cont-
racts for repair and servicing, supply chain mana-
gement services and advice relating to the purchase 
and supply in terms of chemicals and chemical ser-
vices, product inventory and supply services, 
limitation of costs; advice, marketing, analysis of 
prices and costs concerning devices for electroc-
hemical purification of liquids for industrial use; 
administrative, commercial and technical manage-
ment  of  computer  files;  data  input and processing  
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services; retail sale of electric and electronic mac-
hines and apparatus (grouping, for others, of a range 
of goods so as to enable customers to view and pur-
chase said goods at their convenience in a retail store 
carrying electrical goods), information concerning 
the sale of raw materials, commercial information, 
commercial information agencies, rental of pho-
tocopiers; promotion of the sale of goods and ser-
vices of others including by means of advertise-
ments, promotional competitions, awarding of prizes 
and bonuses in the form of promotional lotteries, 
discounts, reduction tokens and value – added offers 
in connection with the use of payment cards; 
promotion of sporting events and competitions for 
use by others; promotion of concerts and of cultural 
events for others, organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; provision of 
documentation, namely direct mail advertising, dis-
tribution of advertising material, distribution of sam-
ples, reproduction of documents; advertising conce-
rning the promotion of commercial sales of goods 
and services for retail sale purposes; provision of 
information in connection with e – commerce and 
electronic retail sale; provision of information con-
cerning the purchase of goods and services on line 
via the Internet and other computer networks; tourist 
documentation services, namely advertising 
concerning transport, travel, hotels, accommodation, 
food and meals, sports, entertainment and sigh-
tseeing tours, tourist agency services; maintenance 
of computerized databases. 
 

41 –  Educational services; providing of training; en-
tertainment; sporting and cultural activities, televi-
sed sporting and cultural entertainment; organization 
of exhibitions for cultural and educational purposes; 
organization of competitions and lotteries; betting 
and gambling services in connection with or relating 
to sports; entertainment services provided during 
sporting events or concerning sporting events; orga-
nization of sporting and cultural events and acti-
vities; organization of real or virtual sporting com-
petitions; operation of sports facilities; rental of 
audio and video equipment, production of films, 
other than advertising films; production of sound 
and video recordings; presentation and distribution 
of films and of sound and video recordings; rental of 
sound and video recordings; rental and/or provision 
via a computer network of interactive entertainment 
and education products, namely interactive compact 
discs, CD – ROMs, computer games; entertainment, 
namely presentation of interactive entertainment and 
education products, namely interactive compact 
discs, CD – ROMs, computer games; covering tele-
vised and broadcast sporting events; production of 
television and radio programs and of videotapes; 
production of cartoons; production of cartoons for 
television; reservation of tickets for sporting events 
and shows; timing of sports events; organization of 
beauty contests; interactive entertainment; on – line 

betting services; provision of games on the Internet; 
provision of raffle services; information concerning 
entertainment or education, provided on line from a 
data bank or the Internet; electronic game services 
provided by means of the Internet; provision of 
electronic publications on line; publication of books, 
magazines, texts (other than publicity texts) and 
periodicals; publication of books, magazines, texts 
(other than publicity texts) and of electronic 
periodicals on line; provision of digital music from 
the Internet; provision of digital music from MP3 
web sites; provision of sporting results; information 
services concerning sports and sporting events; 
rental of recorded sounds and images; audio 
production services; information services concerning 
sporting events provided on line from a computer 
database or the Internet; editing and publishing 
services; provision of digital music (non – down-
loadable); offering digital music by means of teleco-
mmunications; publication of statistics regarding 
sporting results and audience ratings for sporting 
competitions; training in the use and operation of 
systems for signaling and notification of crossings 
for the railway and transit industries; education ser-
vices in the field of medical imaging and diagnosis, 
namely conducting of seminars, conferences, sym-
posiums or workshops concerning the pharmaceu-
tical industry, intended for medical doctors and 
employees of pharmaceutical companies; education 
services, namely conducting of seminars, conferen-
ces, symposiums or workshops in the field of life 
sciences and biotechnology for scientists and re-
searchers; conducting of seminars on problems in 
connection with industrial water treatment; training 
services in all the aforesaid fields; training services 
in the field of management and medicine by means 
of the use of instructions and demonstrations pro-
vided on line, via the Internet, intranets and extra-
nets; education services, namely conducting of prac-
tical training workshops, courses and seminars 
including demonstrations in the field of medicine 
and management; design, conducting and hosting of 
courses, seminars and all training activities in the 
field of information technology; organization and 
performance of concerts; booking of seats for shows; 
movie presentations; entertainment information; film 
production; show production; theater production ser-
vices; operation of golf facilities; health club ser-
vices (fitness training); sports camp services; presen-
tation of live performances; film projection; organi-
zation of shows (impresario services); holiday camp 
services [entertainment]; movie studios; news repor-
ter services; provision of on – line electronic publi-
cations, not downloadable; music hall services; edu-
cation services, namely conducting of courses, semi-
nars, presentations, video presentations; provision of 
educational material, namely dissemination of 
material in the field of financial knowledge; educa-
tion services in the field of tourism; information ser-
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vices in the field of tourism, namely information ser-
vices regarding reservation of tickets for recreational 
events; information services in the field of tourism, 
namely information services regarding entertain-
ment; information services in the field of tourism, 
namely information services regarding planned spor-
ting, cultural and recreational activities; services in 
connection with entertainment for tourist assistance; 
tourist reservation services, namely activity and 
entertainment reservation services; assistance servi-
ces for tourists concerning reservation of tickets for 
recreational events; assistance services for tourists 
concerning planned sporting, cultural and recrea-
tional activities. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69010 A 
(800) 1127068 
(731) Abercrombie & Fitch Europe SA 

Via Moree, CH – 6850 Mendrisio,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3  –  Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and ab-
rasive preparations; soap; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
 

35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail store services 
for clothing, footwear, headgear, soap, perfumes, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, candles, jewe-
lry and bags; on – line retail store services for clot-
hing, footwear, headgear, soap, perfumes, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, candles, jewelry and 
bags; customer loyalty scheme services for commer-
cial, promotional and/or advertising purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69011 A 
(800) 850246 
(731) Landgenossenschaft Ennstal  –  "Ennstal  

Milch" KG 
A – 8950 Stainach, Austria 

(540) 

LANDESSA 
(591) Black, white 
(511)  
29 –  Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk pro-
ducts; cheese; edible oils and fats. 
 

30  –  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 

cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking – powder; salt, mustard; vine-
gar, sauces (condiments); spices, ice for refreshment. 
 

32  –  Beer; mineral and aerated waters and other 
non – alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69012 A 
(800) 1066377 
(731) MIRATO S.P.A. 

Strada Provinciale Est Sesia, I – 28064  
LANDIONA (NO), Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3  –  Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69013 A 
(800) 1077701 
(731) YUYAO VISTAR ELECTRONIC SCIENCE  

& TECHNOLOGY CO., LTD. 
Qunli Village, Xibei Road, Yuyao City,  
Zhejiang Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9  –  Objectives (lenses) (optics); cameras (photog-
raphy); flash – bulbs (photography); photographic 
racks; filters (photography); stands for photographic 
apparatus; filters for ultraviolet rays, for photograp-
hy; tripods for cameras; flashlights (photography); 
cases especially made for photographic apparatus 
and instruments. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69014 A 
(800) 1106461 
(731) Rotkäppchen – Mumm Sektkellereien GmbH 

Sektkellereistrasse 5, 06632 Freyburg/Unstrut,  
Germany 

(540)  

 



                                                    
 
 

                                                      
 

 #15  2013 08 12 
 

sasaqonlo niSnebi 

125 

(591) Black, white 
(511)  
32  –  Beers; mineral waters and aerated waters and 
other non – alcoholic beverages; de – alcoholised 
beverages, fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. 
 

33  –  Alcoholic beverages (except beers). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69015 A 
(800) 1115057 
(731) Geldermann Privatsektkellerei GmbH 

Am Schlossberg 1, 79206 Breisach am Rhein,  
Germany 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
32  –  Beers; mineral waters and aerated waters and 
other non – alcoholic beverages; de – alcoholized 
beverages, fruit beverages and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
 

33  –  Alcoholic beverages (except beers). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69016 A 
(800) 1116135 
(731) F. Hoffmann – La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, CH – 4070 Basel,  
Switzerland 

(540)  

PEGFERON 
(591) Black, white 
(511) 
 5  –  Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69089 A 
(800) 1092856 
(731) "Caspian Energy" Magazine Edition 

S. Rustam str., 59 ap. 64, AZ – 1007 Baku,  
Azerbaijan 

(540)  

 
(591) White and dark blue 
(511)  
35  –  Market research and analysis of the industry. 
 

41  –  Cultural activities and education. 
__________________________________________ 

(260) AM 2013 69093 A 
(800) 1127858 
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6, SI – 8501 Novo mesto,  
Slovenia 

(540) 

YCOMVIA 
(591) Black, white 
(511)  
5  –  Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69094 A 
(800) 1127859 
(731) Toruńskie Zakłady Materiałów  

Opatrunkowych, Spółka Akcyjna  
Żółkiewskiego 20/26, PL – 87 – 100 Toruń,  
Poland 

(540)  

surgilex 
(591) Black, white 
(511)  
10  –  Gloves for medical purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69096 A 
(800) 1127870 
(731) ALTUNIS  –  TRADING, GESTÃO E  

SERVIÇOS, LDA. 
RUA DE SÃO FRANCISCO, Nº 3, 1º  
ANDAR, SALA D, P – 9000 – 050  
FUNCHAL, Portugal 

(540)  

CIPRIANI 
(591) Black, white 
(511)  
32  –  Beers; mineral and aerated waters and other 
non – alcoholic drinks; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69103 A 
(800) 1127951 
(731) Sovmestnoe predpriyatie otkrytoe  

aktsionernoe obshchestvo "Spartak" 
d.63, ul. Sovetskaya, 246655 Gomel, Belarus 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
30  –  Pastry and confectionery. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69104 A 
(800) 1127959 
(731) OJSC SIBUR Holding 

liter A, 5, ul. Galernaya, RU – 190000  
St. Petersburg, Russian Federation 
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(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
1 –  Adhesives for industrial purposes; chemical pre-
parations for the manufacture of paints; emollients 
for industrial purposes; tire repairing compositions; 
industrial chemicals. 
 

17  –  Liquid rubber; synthetic rubber; rubber, raw or 
semi – worked; latex [rubber]; weatherstripping co-
mpositions; insulating materials; rubber material for 
recapping tires [tyres]; rubber solutions. 
 

35  –  Commercial information and advice for con-
sumers [consumer advice shop]; distribution of sam-
ples; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others. 
 

42  –  Chemical analysis; technical project studies; 
engineering; material testing; mechanical research; 
chemical research; research and development for 
others; technical research; quality control; chemistry 
services; scientific laboratory services; surveying. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69105 A 
(800) 1127974 
(731) SCORPIUS 

55, Rue Jouffroy d'Abbans, F – 75017 PARIS,  
France 

(540)  

INIPSANE 
(591) Black, white 
(511)  
5 –  Medicines for controlling stomach acidity in hu-
mans. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69106 A 
(800) 1128013 
(731) JIANGSU GUOQIANG TOOLS CO., LTD 

Qidong Tianfen Hardware, Technical Park,  
Jiangsu Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
7  –  Cutting machines; pneumatic hand – held tools, 
namely, pneumatic bolt – guns, pneumatic drills, 
pneumatic grinders, pneumatic screwdrivers, pneu-
matic sanders, pneumatic polishers; electric rotary 

hammers; electric demolition hammers; engraving 
machines; electric motors for power tools; metal-
working machines; machine tools, namely, powered 
machines for cutting or shaping or finishing metals 
or other materials; electric metal cutting machines; 
electric mould finishing grinders; electric die grin-
ders; electric weld joint bevellers; electric angle 
cutting tools; electric polishing machines and 
apparatus for metalworking; electric knives for me-
talworking; bits for mining machines; hand – held 
tools other than hand – operated, namely, electric 
marble cutters, electric planers, electric wood rou-
ters, electric sanders, electric wood trimmers, elec-
tric jig saws, electric circular saws, electric angle 
grinders, electric wrenches, electric screwdrivers, 
electric hand drills, electric groove cutters, cordless 
power drills; stators being parts of motors; rotors 
being parts of motors; carbon brushes (electricity). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69108 A 
(800) 1128016 
(731) FORTRUST GLOBAL SA 

25 c, Boulevard Royal, L – 2449  
Luxembourg, Luxembourg 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; accounting; busi-
ness management assistance; business management 
and organization consultancy; professional business 
consultancy; efficiency experts; business investiga-
tions; business inquiries; business appraisal services; 
commercial or industrial management assistance; 
projects [business management assistance]; cost pri-
ce analysis; marketing studies; marketing research; 
economic forecasting; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other bu-
sinesses]; tax preparation; book – keeping; drawing 
up of statements of accounts; auditing; collection 
and systemization of information into computer da-
tabases; computerized file management; administra-
tive management of companies for others; admi-
nistrative services as regards corporate domicilia-
tion; data search in computer files for others; com-
pilation of statistics. 
 

36  –  Insurance underwriting; financial affairs; mo-
netary affairs; real estate affairs; real – estate bro-
kers; real estate agencies; real estate management; 
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securities brokerage, stock exchange quotations; 
capital investment; financial management; mutual 
funds; investment of funds, including investment 
funds; financial appraisals (insurance, banking, real 
estate); fiscal valuations; real estate appraisals; real 
property appraisals; fiscal assessments; trusteeship 
services; financial consultancy; financial informa-
tion; exchanging money; financial operations, finan-
cial transactions; monetary operations; financial 
sponsorship. 
 

41 –  Educational services; providing of training; en-
tertainment; sporting and cultural activities; arran-
ging and conducting of training workshops, collo-
quiums, conferences, congresses, seminars and/or 
symposiums; arranging and conducting of training 
workshops, colloquiums, conferences, congresses, 
seminars and/or symposiums in the fields of com-
pany creation and life; providing online electronic 
publications, not downloadable; publication of elec-
tronic books and journals on – line; publication of 
books, booklets and brochures; publication of texts 
other than publicity texts. 
 

45 – Legal services; legal research; legal services re-
lating to company domiciliation and financial ma-
nagement; legal analyses for others. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69110 A 
(800) 1128117 
(731) Liu Yang 

4A23 Ritan International Mantion, Yabao 
 Road, Chaoyang District Beijing, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
25  –  Clothing; shoes; bathing suits; gloves (clot-
hing); football boots; wedding dresses; caps and 
hats; hosiery; neckties; leather belts for clothing. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69111 A 
(800) 1128168 
(731) WHAT WATCH AG 

Löwenstrasse 2, CH – 8001 Zürich, 
 Switzerland 

(540) 

WHAT? 
(591) Black, white 
(511)  
14  –  Clock hands [clock and watchmaking]; anc-
hors [clock and watch making]; pendulums (clock 
and watch making); barrels [clock and watch ma-
king]; clock cases; boxes of precious metal; watch 
cases; earrings; watch straps; wristwatches; clock 
cases; dials [clock and watch making]; sundials; 
clockworks; watch chains; chronographs [watches]; 
chronometers; stopwatches; chronometric instru-

ments; chronoscopes; key rings [trinkets or fobs]; 
control clocks [master clocks]; tie pins; tie clips; 
jewelry cases [caskets]; presentation cases for time-
pieces; cases for timepieces; movements for clocks 
and watches; clocks; atomic clocks; electric clocks; 
watches; watch springs; watch glasses; wall clocks; 
alarm clocks. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69112 A 
(800) 1128185 
(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser – Willhelm – Allee, 51373  
Leverkusen, Germany 

(540)  

YBERTESSE 
(591) Black, white 
(511)  
5 –  Pharmaceutical preparations; hormonal prepara-
tions. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69113 A 
(800) 1128186 
(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser – Willhelm – Allee, 51373  
Leverkusen, Germany 

(540)  

YBRITY 
(591) Black, white 
(511)  
5 –  Pharmaceutical preparations; hormonal prepara-
tions. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69266 A 
(800) 1129867 
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6, SI – 8501 Novo mesto,  
Slovenia 

(540)  

YCOMWYA 
(591) Black, white 
(511)  
5  –  Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69430 A 
(800) 1070832 
(731) Carlson, Inc. 

Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
 Minneapolis MN 55459 – 8249, USA 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
35  –  Management of hotels, motels, and resorts for 
others; customer loyalty services and customer club 
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services, for commercial, promotional and/or adver-
tising purposes; fulfillment of travel rewards in con-
nection with loyalty programs and incentive award 
programs; providing and managing frequent traveler 
benefit programs for others. 
 

43  –  Hotel, resort and temporary lodging services; 
making hotel, resort and lodging reservations for 
others; providing hotel, resort and lodging infor-
mation and reservation services by means of a com-
puter information network; restaurant, catering and 
banquet services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 66542 A * 
(800) 1107399 
(731) CHINALUX SA 

26 rue des Gaulois, L – 1618 Luxembourg, 
Luxembourg 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
20  –  Packaging boxes of plastic. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 67105 A * 
(800) 916843 
(731) DEBENHAMS RETAIL PLC 

1 Welbeck Street, London W1G 0AA,  
United Kingdom 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
25 – Articles of clothing, footwear and headgear; lei-
surewear. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2013 65914 A 
(800) 1102735 
(151) 2011 11 22 
(181) 2021 11 22 
(511)  05, 10, 41, 42, 44 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 66032 A 
(800) 1103492 
(151) 2011 12 13 
(181) 2021 12 13 
(511)  43 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 66151 A 
(800) 1104301 
(151) 2011 10 19 
(181) 2021 10 19 
(511)  32 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67027 A 
(800) 1111013 
(151) 2012 02 01 
(181) 2022 02 01 
(511)  01, 03, 05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67028 A 
(800) 1111044 
(151) 2011 11 25 
(181) 2021 11 25 
(511)  05, 10 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67029 A 
(800) 1111054 
(151) 2012 01 27 
(181) 2022 01 27 
(511)  04, 07, 09, 11, 21, 24 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67030 A 
(800) 1111081 
(151) 2011 12 13 
(181) 2021 12 13 
(511)  07 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67032 A 
(800) 1111125 
(151) 2011 12 13 

 
 
 
 
 
 
(181) 2021 12 13 
(511)  07 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67035 A 
(800) 269592 
(151) 2003 05 20 
(181) 2013 05 20 
(511)  01 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67086 A 
(800) 1111619 
(151) 2012 01 31 
(181) 2022 01 31 
(511)  28 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67112 A 
(800) 1065866 
(151) 2010 12 27 
(181) 2020 12 27 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67113 A 
(800) 1077773 
(151) 2011 04 05 
(181) 2021 04 05 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67114 A 
(800) 1077774 
(151) 2011 04 05 
(181) 2021 04 05 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67116 A 
(800) 1082085 
(151) 2011 05 19 
(181) 2021 05 19 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67322 A 
(800) 814222 
(151) 2003 06 27 
(181) 2013 06 27 
(511)  09, 18 
________________________________ 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi 
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(260) AM 2013 67400 A 
(800) 1013496 
(151) 2009 07 28 
(181) 2019 07 28 
(511)  34 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67401 A 
(800) 1023200 
(151) 2009 11 26 
(181) 2019 11 26 
(511)  06 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67402 A 
(800) 1027317 
(151) 2009 11 13 
(181) 2019 11 13 
(511)  36 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67403 A 
(800) 1088834 
(151) 2011 08 05 
(181) 2021 08 05 
(511)  30 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67404 A 
(800) 1110627 
(151) 2012 01 31 
(181) 2022 01 31 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67457 A 
(800) 963627 
(151) 2007 04 16 
(181) 2017 04 16 
(511)  03, 09, 14, 16, 18, 24, 25, 35 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67458 A 
(800) 973801 
(151) 2008 05 21 
(181) 2018 05 21 
(511)  29 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67459 A 
(800) 1078011 
(151) 2011 01 26 
(181) 2021 01 26 
(511)  01, 04 
________________________________ 
 
 

(260) AM 2013 67473 A 
(800) 1114761 
(151) 2011 07 18 
(181) 2021 07 18 
(511)  09 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67491 A 
(800) 1114878 
(151) 2011 12 30 
(181) 2021 12 30 
(511)  16, 31, 44 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67493 A 
(800) 1114920 
(151) 2012 03 30 
(181) 2022 03 30 
(511)  30 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67515 A 
(800) 1115319 
(151) 2012 04 12 
(181) 2022 04 12 
(511)  34 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67516 A 
(800) 1027696 
(151) 2009 11 16 
(181) 2019 11 16 
(511)  25 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67517 A 
(800) 1027794 
(151) 2009 12 22 
(181) 2019 12 22 
(511)  12 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67518 A 
(800) 1057209 
(151) 2010 10 15 
(181) 2020 10 15 
(511)  14, 18, 25 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67519 A 
(800) 1060515 
(151) 2010 11 03 
(181) 2020 11 03 
(511)  25 
________________________________ 
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(260) AM 2013 67520 A 
(800) 1065979 
(151) 2010 11 17 
(181) 2020 11 17 
(511)  03 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67521 A 
(800) 1074035 
(151) 2010 12 20 
(181) 2020 12 20 
(511)  19 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67524 A 
(800) 1085648 
(151) 2011 06 01 
(181) 2021 06 01 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67525 A 
(800) 1096774 
(151) 2011 10 13 
(181) 2021 10 13 
(511)  34 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67526 A 
(800) 1097355 
(151) 2011 10 31 
(181) 2021 10 31 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67530 A 
(800) 1097356 
(151) 2011 10 31 
(181) 2021 10 31 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67531 A 
(800) 1100292 
(151) 2011 09 27 
(181) 2021 09 27 
(511)  03 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67532 A 
(800) 1110048 
(151) 2011 11 04 
(181) 2021 11 04 
(511)  35 
________________________________ 
 
 

(260) AM 2013 67533 A 
(800) 581187 
(151) 2011 12 24 
(181) 2021 12 24 
(511)  30 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67534 A 
(800) 699045A 
(151) 2008 07 23 
(181) 2018 07 23 
(511)  10 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67536 A 
(800) 705950 
(151) 2008 11 30 
(181) 2018 11 30 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67541 A 
(800) 850634 
(151) 2005 02 23 
(181) 2015 02 23 
(511)  16 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67542 A 
(800) 862947 
(151) 2004 12 28 
(181) 2014 12 28 
(511)  03, 05, 10 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67543 A 
(800) 886725 
(151) 2006 05 12 
(181) 2016 05 12 
(511)  14 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67544 A 
(800) 887867 
(151) 2006 06 14 
(181) 2016 06 14 
(511)  14 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67545 A 
(800) 907873 
(151) 2006 10 18 
(181) 2016 10 18 
(511)  05, 31, 35 
________________________________ 
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(260) AM 2013 67546 A 
(800) 955564 
(151) 2008 02 01 
(181) 2018 02 01 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67547 A 
(800) 970448 
(151) 2008 07 03 
(181) 2018 07 03 
(511)  02 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67552 A 
(800) 1115360 
(151) 2011 12 06 
(181) 2021 12 06 
(511)  05, 29, 30 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67553 A 
(800) 1115364 
(151) 2012 01 30 
(181) 2022 01 30 
(511)  09, 16, 35, 38, 41, 45 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67554 A 
(800) 1115369 
(151) 2012 02 10 
(181) 2022 02 10 
(511)  41 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67555 A 
(800) 1115386 
(151) 2012 03 23 
(181) 2022 03 23 
(511)  04 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67570 A 
(800) 1115418 
(151) 2012 02 21 
(181) 2022 02 21 
(511)  07, 12 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67571 A 
(800) 1115432 
(151) 2011 10 27 
(181) 2021 10 27 
(511)  30, 32, 43 
________________________________ 
 
 

(260) AM 2013 67572 A 
(800) 1115435 
(151) 2011 10 21 
(181) 2021 10 21 
(511)  01, 03, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67573 A 
(800) 1115438 
(151) 2012 01 19 
(181) 2022 01 19 
(511)  09 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67574 A 
(800) 1115439 
(151) 2012 01 31 
(181) 2022 01 31 
(511)  25 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67575 A 
(800) 1115457 
(151) 2012 02 21 
(181) 2022 02 21 
(511)  09, 37, 41, 42 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67576 A 
(800) 1115474 
(151) 2012 03 14 
(181) 2022 03 14 
(511)  07 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67577 A 
(800) 1115513 
(151) 2012 01 26 
(181) 2022 01 26 
(511)  09, 16, 38, 42, 45 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67620 A 
(800) 1115718 
(151) 2012 04 24 
(181) 2022 04 24 
(511)  03, 25, 35 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67621 A 
(800) 1115761 
(151) 2011 04 04 
(181) 2021 04 04 
(511)  29, 30, 35 
________________________________ 
 
 



                                                    
 
 

                                                      
 

 #15  2013 08 12 
 

sasaqonlo niSnebi 

133 

(260) AM 2013 67622 A 
(800) 1115767 
(151) 2012 03 16 
(181) 2022 03 16 
(511)  30 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67623 A 
(800) 1115791 
(151) 2012 01 05 
(181) 2022 01 05 
(511)  35, 42 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67625 A 
(800) 1115869 
(151) 2012 04 06 
(181) 2022 04 06 
(511)  03 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67627 A 
(800) 1115887 
(151) 2012 04 27 
(181) 2022 04 27 
(511)  25, 38, 41 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67632 A 
(800) 1116022 
(151) 2012 01 19 
(181) 2022 01 19 
(511)  07, 11, 37 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67635 A 
(800) 1116068 
(151) 2011 04 27 
(181) 2021 04 27 
(511)  01, 02, 03, 05, 07, 09, 11, 12, 14, 32, 35, 36,  

37, 38, 41, 42, 43 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67641 A 
(800) 1116126 
(151) 2012 03 23 
(181) 2022 03 23 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67714 A 
(800) 1116935 
(151) 2011 12 22 
(181) 2021 12 22 
(511)  09, 35, 36, 41 
________________________________ 
 

(260) AM 2013 67715 A 
(800) 1116938 
(151) 2012 03 12 
(181) 2022 03 12 
(511)  05, 16 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67716 A 
(800) 1116949 
(151) 2012 04 04 
(181) 2022 04 04 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67717 A 
(800) 1116959 
(151) 2012 04 05 
(181) 2022 04 05 
(511)  12 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67718 A 
(800) 1116964 
(151) 2012 03 28 
(181) 2022 03 28 
(511)  35, 38, 42, 45 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67719 A 
(800) 1116976 
(151) 2012 03 28 
(181) 2022 03 28 
(511)  33 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67720 A 
(800) 1116977 
(151) 2012 03 28 
(181) 2022 03 28 
(511)  33 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67721 A 
(800) 1116995 
(151) 2012 01 31 
(181) 2022 01 31 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67724 A 
(800) 1117006 
(151) 2012 02 07 
(181) 2022 02 07 
(511)  09, 14, 18 
________________________________ 
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(260) AM 2013 67725 A 
(800) 1117020 
(151) 2012 03 15 
(181) 2022 03 15 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67726 A 
(800) 1117031 
(151) 2012 04 04 
(181) 2022 04 04 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67727 A 
(800) 1117039 
(151) 2012 03 19 
(181) 2022 03 19 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67729 A 
(800) 1117040 
(151) 2012 03 19 
(181) 2022 03 19 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67730 A 
(800) 1117041 
(151) 2012 03 19 
(181) 2022 03 19 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67731 A 
(800) 1117042 
(151) 2012 03 19 
(181) 2022 03 19 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67732 A 
(800) 1117043 
(151) 2012 03 19 
(181) 2022 03 19 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67733 A 
(800) 1117044 
(151) 2012 03 19 
(181) 2022 03 19 
(511)  05 
________________________________ 
 
 

(260) AM 2013 67734 A 
(800) 1117045 
(151) 2012 03 19 
(181) 2022 03 19 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67735 A 
(800) 1117046 
(151) 2012 03 19 
(181) 2022 03 19 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67736 A 
(800) 1117047 
(151) 2012 03 19 
(181) 2022 03 19 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67737 A 
(800) 1117048 
(151) 2012 03 19 
(181) 2022 03 19 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67738 A 
(800) 1117050 
(151) 2012 03 19 
(181) 2022 03 19 
(511)  05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67741 A 
(800) 1117091 
(151) 2012 03 13 
(181) 2022 03 13 
(511)  09, 35, 36, 38, 41, 42 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67809 A 
(800) 1116428 
(151) 2012 02 10 
(181) 2022 02 10 
(511)  41 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67810 A 
(800) 1116430 
(151) 2012 01 10 
(181) 2022 01 10 
(511)  05 
________________________________ 
 
 



                                                    
 
 

                                                      
 

 #15  2013 08 12 
 

sasaqonlo niSnebi 

135 

(260) AM 2013 67811 A 
(800) 1116481 
(151) 2012 04 11 
(181) 2022 04 11 
(511)  21 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67812 A 
(800) 1116501 
(151) 2012 03 12 
(181) 2022 03 12 
(511)  21, 35 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67813 A 
(800) 1116509 
(151) 2012 04 27 
(181) 2022 04 27 
(511)  09, 38, 42 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67827 A 
(800) 1116515 
(151) 2012 04 24 
(181) 2022 04 24 
(511)  03, 05 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67828 A 
(800) 1116524 
(151) 2012 03 29 
(181) 2022 03 29 
(511)  11, 35 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67829 A 
(800) 1116527 
(151) 2012 03 22 
(181) 2022 03 22 
(511)  34 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67830 A 
(800) 1116533 
(151) 2012 04 12 
(181) 2022 04 12 
(511)  10, 12, 18, 20 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67833 A 
(800) 1116641 
(151) 2012 01 19 
(181) 2022 01 19 
(511)  39, 41 
________________________________ 
 
 

(260) AM 2013 67835 A 
(800) 1116669 
(151) 2012 04 17 
(181) 2022 04 17 
(511)  09 
________________________________ 
 
(260) AM 2013 67836 A 
(800) 1116676 
(151) 2012 03 21 
(181) 2022 03 21 
(511)  32 
________________________________ 
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gamogonebebi  
 

uflebebis gadacema 
 

(2012 wlis III da IV kvartali) 

 

patentis 
nomeri 

yofili 
patentmflobeli 

(uflebis gadamcemi) 

axali patentmflobeli 
(uflebis mimRebi) 

gadacemis 
TariRi 

5333/1 

რინატ ნეუროსაიენს კორპ. 
230 ისტ გრანდ ავენიუ, საუთ 
სან ფრანცისკო, კალიფორნია 
94080, US 

ლაბრის ბაიოლოჯიქს, ინკ. 
1700 ოუენს სტრით, სუიტ 595, 
სან ფრანცისკო, კალიფორნია 
94158, US 

6/5/2013 

5181/1 

ზაურ კაჭარავა 
გლდანის მას., VIII მკრ., კორპ. 
12,  ბ. 141, 0107, თბილისი GE; 
ირაკლი კაჭარავა 
გლდანის მას., VIII მკრ., კორპ. 
12, ბ. 141, 0107, თბილისი GE 

ზაურ კაჭარავა 
გლდანის მას., VIII მკრ., კორპ. 
12, ბ. 141, 0107, თბილისი GE; 
ირაკლი კაჭარავა 
გლდანის მას., VIII მკრ., კორპ. 
12, ბ. 141, 0107, თბილისი GE; 
ვახტანგ სიმონია 
სააკაძის ქ. 84, 0180, თბი- 
ლისი, GE 

6/12/2013 

5377/1 

ერნა ლეკვეიშვილი 
დ.უზნაძის ქ. 4, ბ. 46, 0102, 
თბილისი GE; 
ვლადიმერ ციციშვილი  
დ. უზნაძის ქ. 2, ბ. 14, 0102, 
თბილისი GE; 
ნუგზარ ჯოგლიძე 
მიმინოშვილის ქ. 6, 0108, 
თბილისი GE 

შპს ,,ლაბორატორია კოლხიკა“ 
სანაპიროს ქ. 10, 0105,  
თბილისი GE 

7/18/2013 
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patentebis moqmedebis aRdgena  
 

gamogonebebi 
 

 
(11) P 2009 4659 B       
(73) ავთანდილ ბალანჩივაძე (GE)  
(54) ცომის საბრტყელებელი მანქანა   
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013  08 12  

________________________________________ 
 
 

(11) P 2006 3912 B       
(73) დარეჯან გველესიანი (GE)  
(54) ვაზის ნამყენების მიღების ხერხი "გველესიანი"    
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013  08 12  

________________________________________ 
 
 

(11) P 2003 3064 B       
(73) ერმილე თორთლაძე (GE)  
(54) ხერხი და სისტემა ლოტოს ტიპის გათამაშებაში მონაწილეობის მისაღებად  

კავშირგაბმულობის ქსელის გამოყენებით    
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013  08 12  

________________________________________ 
 
 

(11) P 2003 3060 B      
(73) დავით გზირიშვილი (GE);  

თეიმურაზ დადიანი (GE);  
თენგიზ კუკავა (GE)  

(54) ხმოვანი სასმისი    
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013  08 12  

________________________________________ 
 
 
 
A 

sasargeblo modelebi 
 
 

(11) U 2012 1734 Y       
(73) როინ  მოსაშვილი  (GE) 
(54) ნარდის დაფა  
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013  08 12  
 
 
(11)  U 2012 1750 Y       
(73) რობინზონ ხეთაგური  (GE) 
(54) ტყვიაშენადნობიანი ბაბიტების მიღების ხერხი  
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013  08 12  

________________________________________ 
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registrirebuli salicenzio xelSekrulebebi 
 
(11) D 2012 510 S  
(54) ტორტის საფუთავი 
(73) ლიცენზიარი: ზაკრიტოე აქციონერნოე ობშჩესტვო ,,ექსპერიმენტალნოე კონდიტერსკოე 

ობიედინენიე  ,,ვოლოგდა“ (RU)  
ვოლოგოდსკაია ობლასტ, ქ. ვოლოგდა, ულ. პრომიშლენაია 12,  
160012 (RU) 

 
ლიცენზიატი:  ზაკრიტოე აქციონერნოე ობშესტვო ,,რუსკიი ბისკვიტ“ (RU)  
            ვოლოგოდსკაია ობლასტ, გ. ჩერეპოვეც, ულ. კარლა მარქსა 25, 162622 (RU) 
სალიცენზიო ხელშეკრულების რეგისტრაციის ნომერი: 114 NE    
თარიღი:  2013 06 12 
სალიცენზიო ხელშეკრულების მოქმედების ვადა:  2013 06 12-დან მოქმედების ვადის გასვლამდე 
ლიცენზიის ფორმა: კერძო არაექსკლუზიური 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
(11) D 2012 524 S  
(54) საკონდიტრო  ნაწარმის  საფუთავი 
(73) ლიცენზიარი: ზაკრიტოე აქციონერნოე ობშჩესტვო ,,ექსპერიმენტალნოე კონდიტერსკოე 

ობიედინენიე ,,ვოლოგდა“ (RU)  
ვოლოგოდსკაია ობლასტ, ქ. ვოლოგდა, ულ. პრომიშლენაია 12,  
160012 (RU) 

 
ლიცენზიატი:  ზაკრიტოე აქციონერნოე ობშესტვო ,,რუსკიი ბისკვიტ“ (RU)  
            ვოლოგოდსკაია ობლასტ, გ. ჩერეპოვეც, ულ. კარლა მარქსა 25, 162622 (RU) 
 
სალიცენზიო ხელშეკრულების რეგისტრაციის ნომერი: 115 NE    
თარიღი:  2013 06 12 
სალიცენზიო ხელშეკრულების მოქმედების ვადა: 2013 06 12-დან  მოქმედების ვადის გასვლამდე 
ლიცენზიის ფორმა: კერძო არაექსკლუზიური 

_____________________________________ 
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(111) M 2003 14911 R1 
(156) 2013 07 24 
(186) 2023 01 30 
(732) შპს "Nina Ananiashvili & Wine Art" 

სოფ. წინანდალი,  2217, თელავი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
 (111) M 2003 14914 R1 
(156) 2013 07 24 
(186) 2023 01 30 
(732) შპს "Nina Ananiashvili & Wine Art" 

სოფ. წინანდალი,  2217, თელავი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2003 14915 R1 
(156) 2013 07 24 
(186) 2023 01 30 
(732) შპს "Nina Ananiashvili & Wine Art" 

სოფ. წინანდალი,  2217, თელავი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2003 14917 R1 
(156) 2013 07 24 
(186) 2023 01 30 
(732) შპს "Nina Ananiashvili & Wine Art" 

სოფ. წინანდალი,  2217, თელავი, 
 საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2003 15067 R1 
(156) 2013 07 11 
(186) 2023 03 28 
(732) სს „ლომისი“, 

სანაპიროს ქ. 1, 0600, დაბა ახალგორი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2003 15068 R1 
(156) 2013 07 11 
(186) 2023 03 28 
(732) სს „ლომისი“ 

სანაპიროს ქ. 1, 0600, დაბა ახალგორი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 2003 15069 R1 
(156) 2013 07 11 
(186) 2023 03 28 
(732) სს „ლომისი“ 

სანაპიროს ქ. 1, 0600, დაბა ახალგორი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2003 15264 R1 
(156) 2013 09 29 
(186) 2023 09 29 
(732) უოლტონ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 

ს/ყ 1586, ჯორჯ-ტაუნი, გრანდ-კაიმანი,  
KY1-1110, კაიმანის კუნძულები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2003 15278 R1 
(156) 2013 10 15 
(186) 2023 10 15 
(732) ნინტენდო კო., ლტდ 

11-1, ჰოკოტატე-ჩო, კამიტობა, მინამი-კუ,  
კუოტო-ში, კუოტო, იაპონია 

__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
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(111) M 1995 001026 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1995 001027 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1995 001028 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1995 001033 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 012077 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

 
 

 
 
 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 012081 R1 

(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 012085 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 012086 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2003 014911 R1 
(732) შპს "Nina Ananiashvili & Wine Art" 

სოფ. წინანდალი, 2217, თელავი,  
საქართველო 

(770) შპს „გვ & ძმ“ 
სოფ. წინანდალი, 383333, თელავი,  
საქართველო 

(580) 2013 08 01 
__________________________________________ 
 

mflobelis saxelisa da/an misamarTis cvlileba 
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(111) M 2003 014914 R1 
(732) შპს "Nina Ananiashvili & Wine Art" 

სოფ. წინანდალი, 2217, თელავი,  
საქართველო 

(770) შპს „გვ & ძმ“ 
სოფ. წინანდალი, 383333, თელავი,  
საქართველო 

(580) 2013 08 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2003 014915 R1 
(732) შპს "Nina Ananiashvili & Wine Art" 

სოფ. წინანდალი, 2217, თელავი,  
საქართველო 

(770) შ.პ.ს. „გვ & ძმ“ 
სოფ. წინანდალი, 383333, თელავი,  
საქართველო 

(580) 2013 08 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2003 014917 R1 
(732) შპს "Nina Ananiashvili & Wine Art" 

სოფ. წინანდალი, 2217, თელავი,  
საქართველო 

(770) შ.პ.ს. „გვ & ძმ“, 
სოფ. წინანდალი, 383333, თელავი,  
საქართველო 

(580) 2013 08 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2003 015264 R1 
(732) უოლტონ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 

ს/ყ 1586, ჯორჯ-ტაუნი, გრანდ-კაიმანი,  
KY1-1110, კაიმანის კუნძულები 

(770) უოლტონ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 
ს/ყ 1586, როიალ ბენკ ბილდინგი,  
კარდინალ ავენიუ, ჯორჯ-ტაუნი,  
გრანდ-კაიმანი, კაიმანის კუნძულები 

(580) 2013-08-02 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 004082 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 004446 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 004448 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 004449 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 004450 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 004451 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
__________________________________________ 
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(111) M 1997 004452 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
________________________________ 
 
(111) M 1997 005481 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
________________________________ 
 
(111) M 1995 000646 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
________________________________ 
 
(111) M 1995 000648 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
________________________________ 
 
(111) M 1997 006491 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
________________________________ 
 

(111) M 1997 006493 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
ბერკლი ავენიუ, გრინფორდი,  
მიდლსექსი, WB6 ONN, გაერთიანებული  
სამეფო 

(580) 2013 08 01 
________________________________ 
 
(111) M 1997 007309 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
________________________________ 
 
(111) M 1997 007854 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
________________________________ 
 
(111) M 1997 007856 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ, 
 გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
________________________________ 
 
(111) M 1997 007857 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
________________________________ 
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(111) M 1997 007858 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
________________________________ 
 
(111) M 1997 007859 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
________________________________ 
 
(111) M 1997 007860 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
________________________________ 
 
(111) M 1997 007862 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
________________________________ 
 
(111) M 1995 000942 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ  
გლაქსო ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ  
გრინფორდი, მიდლესექსი, UB6 ONN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 20130731 
________________________________ 
 
(111) M 1995 000942 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 0731 
________________________________ 
 
(111) M 1995 000944 R1 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი, 
 მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2013 07 29 
________________________________ 
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სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის 
„საქპატენტის“ თავმჯდომარის 2011 წლის 12 იანვრის #1 ბრძანებით 

დამტკიცებული „საქართველოს პატენტრწმუნებულთა შესახებ დებულების“ 
შესაბამისად, პატენტრწმუნებულთა ატესტაციის შედეგად 

 
რეგისტრირებულ პატენტრწმუნებულთა სია 

 
მოწმობის  

ნომერი გვარი, სახელი რეგისტრაციის 
ნომერი 

რეგისტრაციის 
თარიღი 

001 ლევან ნანობაშვილი 040 13.06.2011 
002 ვახტანგ ტოროტაძე 023 13.06.2011 
003 დავით ლანჩავა 041 13.06.2011 
004 მერაბ კვიმსაძე 042 13.06.2011 
005 გიორგი ბათლიძე 043 13.06.2011 
006 გიორგი ქართველიშვილი 044 13.06.2011 
007 არჩილ ლეჟავა 045 13.06.2011 
008 ლევან ნიკოლაძე 046 13.06.2011 
009 სოფიო მუჯირი 047 13.06.2011 
010 გიორგი თაქთაქიშვილი 035 13.06.2011 
011 ნიკოლოზ გოგილიძე 048 13.06.2011 
012 თეონა კახიძე 049 25.04.2012 
013 ხათუნა იმნაძე 008 25.04.2012 
014 ნინო ბახტაძე 028 25.04.2012 
015 შოთა მეტრეველი 050 25.04.2012 
016 ნატალია ბაბიკაშვილი 051 25.04.2012 
017 ზურაბ ლომსაძე 052 25.04.2012 
018 ეკატერინე ნემსაძე 053 25.04.2012 
019 ირინე ფილაური 054 25.04.2012 
020 ნინო მგალობლიშვილი 055 25.04.2012 
021 ირმა ქავთარაძე 056 25.04.2012 
022 თამარ კოჭლამაზაშვილი 031 25.04.2012 
023 გივი აკოფაშვილი 012 25.04.2012 
024 გიორგი მეიფარიანი 018 25.04.2012 
025 პავლე მეიფარიანი 034 25.04.2012 
026 შალვა გვარამაძე 001 25.04.2012 
027 დავით ძამუკაშვილი 057 25.04.2012 
028 დიმიტრი ძამუკაშვილი 030 25.04.2012 
029 ირაკლი გვილია 058 25.07.2013 
030 მირანდა გურგენიძე 059 25.07.2013 
031 ნინო ელოშვილი 060 25.07.2013 
032 ზაალ ვარსიმაშვილი 061 25.07.2013 
033 ალექსანდრე კვერნაძე 038 25.07.2013 
034 მერაბ კუცია 062 25.07.2013 
035 თამარ მაჭავარიანი 063 25.07.2013 
036 თამარ სურმავა 064 25.07.2013 
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037 თამაზ ურთმელიძე 065 25.07.2013 
038 სოფიო ფანჯიკიძე 066 25.07.2013 
039 ნუგზარ ქსოვრელი 025 25.07.2013 
040 გიორგი ღვინჯილია 029 25.07.2013 
041 თინა ჩალაური 013 25.07.2013 
042 ქეთევან წაქაძე 067 25.07.2013 
043 თამარ ხარაზიშვილი 068 25.07.2013 

 
„საქართველოს პატენტრწმუნებულთა შესახებ დებულების“ დამტკიცების 

თაობაზე სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის 
საქპატენტის თავმჯდომარის 2011 წლის 12 იანვრის №1 ბრძანების თანახმად, 
„საქართველოს პატენტრწმუნებულთა შესახებ დებულების თაობაზე“ საქართვე-
ლოს პრეზიდენტის 2002 წლის 8 მაისის №223 ბრძანებულებით დამტკიცებული 
დებულების საფუძველზე, რეგისტრირებულ პატენტრწმუნებულებს უფლება აქვთ 
გაიარონ ატესტაცია „საქართველოს პატენტრწმუნებულთა შესახებ“ დებულებით 
დადგენილი წესით 2015 წლის 1 იანვრამდე. 

 



 
 
 

                                                    
 

#15  2013 08 12 
 

146 

sistemuri saZieblebi 
 

gamogonebebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 01 G 13/02 AP 2013 12814 A 
B 42 D 15/00; B 42 D 15/10; G 06 K 7/10; G 07 D 7/12; B 41 M 5/00;  
B 41 M 7/00; G 06 Q 10/00  

AP 2013 11983 A 

B 63 G 8/00; F 42 B 17/00; F 42 B 19/00 AP 2013 11805 A 
B 65 D 43/02; B 44 D 3/12 AP 2013 12780 A 
C 07 B 59/00  AP 2013 12825 A 
C 07 C 31/08; C 07 C 29/76 AP 2013 12464 A 
F 03 D 3/06 AP 2013 12229 A 
F 42 B 5/02 AP 2013 12534 A 
G 07 D 7/20; G 06 Q 10/00; G 06 K 9/64 AP 2013 11975 A 
H 02 K 33/14 AP 2013 12540 A 
H 05 H 1/00 AP 2013 11978 A 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AP 2013 11805 A B 63 G 8/00; F 42 B 17/00; F 42 B 19/00 
AP 2013 11975 A G 07 D 7/20; G 06 Q 10/00; G 06 K 9/64 
AP 2013 11978 A H 05 H 1/00 
AP 2013 11983 A B 42 D 15/00; B 42 D 15/10; G 06 K 7/10; G 07 D 7/12; B 41 M 5/00;  

B 41 M 7/00; G 06 Q 10/00 
AP 2013 12229 A F 03 D 3/06 
AP 2013 12464 A C 07 C 31/08; C 07 C 29/76 
AP 2013 12534 A F 42 B 5/02 
AP 2013 12540 A H 02 K 33/14 
AP 2013 12780 A B 65 D 43/02; B 44 D 3/12 
AP 2013 12814 A A 01 G 13/02 
AP 2013 12825 A C 07 B 59/00  
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saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 61 K 31/01; A 61 K 31/047; A 61 P 17/02; A 61 P 
17/06; A 61 K 8/30; A 61 K 8/92 

P 2013 5900 B AP 2013 12036 A 

A 61 K 35/14; A 61 P 3/10; A 61 P 25/02 P 2013 5901 B AP 2013 12208 A 
A 61 M 5/32 P 2013 5902 B AP 2013 12238 A 
A 61 M 5/178 P 2013 5908 B AP 2013 12495 A 
B 21 D 41/02; B 21 D 51/16 P 2013 5899 B AP 2013 12009 A 
C 07 C 231/18; C 07 C 233/58; C 07 C 237/20 P 2013 5903 B AP 2013 12350 A 
C 07 D 211/90; A 61 K 31/4422 P 2013 5897 B AP 2013 12362 A 
C 07 D 401/04; C 07 D 401/14; A 61 K 31/454;  
A 61 K 31/4545; A 61 P 3/10 

P 2013 5907 B AP 2013 12490 A 

C 07 D 498/00 P 2013 5898 B AP 2013 11948 A 
C 22 C 38/00 P 2013 5906 B AP 2013 12479 A 
E 04 B 1/36; E 04 B 1/98; E 04 H 9/02  P 2013 5904 B AP 2013 12367 A 
F 02 C 7/055 P 2013 5896 B AP 2013 11864 A 
F 03 D 1/02 P 2013 5905 B AP 2013 12422 A 
F 16 H 3/00 P 2013 5910 B AP 2013 12585 A 
H 02 N 11/00 P 2013 5909 B AP 2013 12508 A 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2013 5896 B AP 2013 11864 A F 02 C 7/055 
P 2013 5898 B AP 2013 11948 A C 07 D 498/00 
P 2013 5899 B AP 2013 12009 A B 21 D 41/02; B 21 D 51/16 
P 2013 5900 B AP 2013 12036 A A 61 K 31/01; A 61 K 31/047; A 61 P 17/02; A 61 P 17/06; 

A 61 K 8/30; A 61 K 8/92 
P 2013 5901 B AP 2013 12208 A A 61 K 35/14; A 61 P 3/10; A 61 P 25/02 
P 2013 5902 B AP 2013 12238 A A 61 M 5/32 
P 2013 5903 B AP 2013 12350 A C 07 C 231/18; C 07 C 233/58; C 07 C 237/20 
P 2013 5897 B AP 2013 12362 A C 07 D 211/90; A 61 K 31/4422 
P 2013 5904 B AP 2013 12367 A E 04 B 1/36; E 04 B 1/98; E 04 H 9/02  
P 2013 5905 B AP 2013 12422 A F 03 D 1/02 
P 2013 5906 B AP 2013 12479 A C 22 C 38/00 
P 2013 5907 B AP 2013 12490 A C 07 D 401/04; C 07 D 401/14; A 61 K 31/454;  

A 61 K 31/4545; A 61 P 3/10 
P 2013 5908 B AP 2013 12495 A A 61 M 5/178 
P 2013 5909 B AP 2013 12508 A H 02 N 11/00 
P 2013 5910 B AP 2013 12585 A F 16 H 3/00 
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ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2009 011948 AP 2013 11948 A P 2013 5898 B 
AP 2009 012009 AP 2013 12009 A P 2013 5899 B 
AP 2009 012036 AP 2013 12036 A P 2013 5900 B 
AP 2009 012208 AP 2013 12208 A P 2013 5901 B 
AP 2009 012238 AP 2013 12238 A P 2013 5902 B 
AP 2009 012367 AP 2013 12367 A P 2013 5904 B 
AP 2010 011864 AP 2013 11864 A P 2013 5896 B 
AP 2010 012350 AP 2013 12350 A P 2013 5903 B 
AP 2010 012362 AP 2013 12362 A P 2013 5897 B 
AP 2010 012490 AP 2013 12490 A P 2013 5907 B 
AP 2010 012495 AP 2013 12495 A P 2013 5908 B 
AP 2011 012422 AP 2013 12422 A P 2013 5905 B 
AP 2011 012479 AP 2013 12479 A P 2013 5906 B 
AP 2011 012508 AP 2013 12508 A P 2013 5909 B 
AP 2012 012585 AP 2013 12585 A P 2013 5910 B 

 
sasargeblo modelebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 23 K 1/16; A 23 K 1/175 AU 2013 12778 U 
A 47 J 37/07 AU 2013 12980 U 
 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AU 2013 12778 U A 23 K 1/16; A 23 K 1/175 
AU 2013 12980 U A 47 J 37/07 
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dizainebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

07-01 AD 2013 753 S 
19-08 AD 2013 742 S 

 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AD 2013 742 S 19-08 
AD 2013 753 S 07-01 

 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

20-03 D 2013 552 S AD 2013 736 S 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

D 2013 552 S AD 2013 736 S 20-03 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AD 2013 000736 AD 2013 736 S D 2013 552 S 
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sasaqonlo niSnebi 
 

 
gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  

Sesabamisobis cxrili 
 

 

gamoqveynebis 
nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 

AM 2013 69240 A AM 2012 69240 
AM 2013 69327 A AM 2012 69327 

1 2  AM 2013 69328 A AM 2012 69328 
AM 2013 68812 A AM 2012 68812  AM 2013 69371 A AM 2012 69371 
AM 2013 68813 A AM 2012 68813  AM 2013 69387 A AM 2012 69387 
AM 2013 68814 A AM 2012 68814  AM 2013 69392 A AM 2012 69392 
AM 2013 68973 A AM 2012 68973  AM 2013 69439 A AM 2012 69439 
AM 2013 69091 A AM 2012 69091  AM 2013 69440 A AM 2012 69440 
AM 2013 69092 A AM 2012 69092  AM 2013 69443 A AM 2012 69443 
AM 2013 69119 A AM 2012 69119  AM 2013 69449 A AM 2012 69449 
AM 2013 69120 A AM 2012 69120  AM 2013 69450 A AM 2012 69450 
AM 2013 69121 A AM 2012 69121  AM 2013 69482 A AM 2012 69482 
AM 2013 69122 A AM 2012 69122  AM 2013 69811 A AM 2012 69811 
AM 2013 69149 A AM 2012 69149  AM 2013 70112 A AM 2012 70112 
AM 2013 69167 A AM 2012 69167  AM 2013 70113 A AM 2012 70113 
AM 2013 69168 A AM 2012 69168  AM 2013 66928 A* AM 2012 66928 
AM 2013 69169 A AM 2012 69169  AM 2013 67161 A* AM 2012 67161 

 
 
 

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  
da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 
 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 1 2 
12 AM 2013 70112 A 
12 AM 2013 70113 A 
14 AM 2013 69120 A 
14 AM 2013 69121 A 

1 2  14 AM 2013 70112 A 
3 AM 2013 69120 A  14 AM 2013 70113 A 
3 AM 2013 69121 A  16 AM 2013 69328 A 
3 AM 2013 70112 A  16 AM 2013 69482 A 
3 AM 2013 70113 A  16 AM 2013 70112 A 
5 AM 2013 69387 A  16 AM 2013 70113 A 
5 AM 2013 70112 A  18 AM 2013 69120 A 
5 AM 2013 70113 A  18 AM 2013 69121 A 
8 AM 2013 69240 A  18 AM 2013 70112 A 
9 AM 2013 67161 A*  18 AM 2013 70113 A 
9 AM 2013 69091 A  20 AM 2013 70112 A 
9 AM 2013 69120 A  20 AM 2013 70113 A 
9 AM 2013 69121 A  21 AM 2013 69240 A 
9 AM 2013 69328 A  21 AM 2013 70112 A 
9 AM 2013 69482 A  21 AM 2013 70113 A 
9 AM 2013 70112 A  24 AM 2013 70112 A 
9 AM 2013 70113 A  24 AM 2013 70113 A 

10 AM 2013 70112 A  24 AM 2013 69240 A 
10 AM 2013 70113 A  25 AM 2013 69120 A 
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1 2  1 2 
25 AM 2013 69121 A  34 AM 2013 69450 A 
25 AM 2013 69240 A  35 AM 2013 69121 A 
25 AM 2013 69371 A  35 AM 2013 69122 A 
25 AM 2013 69482 A  35 AM 2013 69439 A 
25 AM 2013 70112 A  35 AM 2013 69482 A 
25 AM 2013 70113 A  36 AM 2013 68812 A 
27 AM 2013 70112 A  36 AM 2013 68813 A 
27 AM 2013 70113 A  36 AM 2013 68814 A 
28 AM 2013 70112 A  36 AM 2013 69092 A 
28 AM 2013 70113 A  36 AM 2013 69167 A 
29 AM 2013 69440 A  36 AM 2013 69168 A 
29 AM 2013 70112 A  36 AM 2013 69169 A 
29 AM 2013 70113 A  36 AM 2013 69439 A 
30 AM 2013 66928 A*  36 AM 2013 69482 A 
30 AM 2013 69387 A  37 AM 2013 67161 A* 
30 AM 2013 69392 A  38 AM 2013 69327 A 
30 AM 2013 69440 A  38 AM 2013 70112 A 
30 AM 2013 69443 A  38 AM 2013 70113 A 
30 AM 2013 70112 A  41 AM 2013 69328 A 
30 AM 2013 70113 A  41 AM 2013 69482 A 
32 AM 2013 69387 A  41 AM 2013 70112 A 
32 AM 2013 69392 A  41 AM 2013 70113 A 
32 AM 2013 69811 A  42 AM 2013 67161 A* 
32 AM 2013 70112 A  43 AM 2013 66928 A* 
32 AM 2013 70113 A  43 AM 2013 69392 A 
33 AM 2013 68973 A  44 AM 2013 69449 A 
34 AM 2013 69119 A  45 AM 2013 69439 A 
34 AM 2013 69149 A    

 

 
daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis 

nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT 
 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis klasi 

(511) 

daCqarebuli proceduriT 
registrirebuli sasaqonlo 

niSnis nomeri 
(111) 

7 M 2013 23866 R 
7 M 2013 23874 R 
9 M 2013 23874 R 
11 M 201323866 R 
11 M 2013 23874 R 
12 M 2013 23872 R 
21 M 2013 23874 R 
29 M 2013 23871 R 
30 M 2013 23867 R 
30 M 2013 23873 R 
32 M 2013 23875 R 
33 M 2013 23869 R 
33 M 2013 23870 R 
38 M 2013 23876 R 
43 M 2013 23863 R 
43 M 2013 23868 R 

 



  
 
 

 
 

#15   2013 08 12 
 

152 

xarvezis gasworeba 
 
 

biuleteni 
# 

 
gv. 
 
 

ganacxadis  
nomeri 
(260) 

saerT.  
kodi 

gamoqveynebuli iyo unda iyos 

 
6(370) 

 
7 

 
AP 2013 12171 A 

 
72) 

 
ნიკოლოზ ენუქიძე (GE); 
ზაირა სიმონია (GE); 
ნოდარ ჩხეიძე (GE); 
ეთერ ნადირაშვილი (GE); 
გულნარა პავლიაშვილი (GE); 
გიორგი ბურჯანაძე (GE) 
 

 
ციცინო კურცხალია (GE); 
ნიკოლოზ ენუქიძე (GE); 
ზაირა სიმონია (GE); 
ნოდარ ჩხეიძე (GE); 
ეთერ ნადირაშვილი (GE); 
გულნარა პავლიაშვილი (GE); 
გიორგი ბურჯანაძე (GE) 
 

 
14(376) 

 
14 

 
P 2013 5887 B 

 
(72) 

 
ნიკოლოზ ენუქიძე (GE); 
ზაირა სიმონია (GE); 
ნოდარ ჩხეიძე (GE); 
ეთერ ნადირაშვილი (GE); 
გულნარა პავლიაშვილი (GE); 
გიორგი ბურჯანაძე (GE 

 
ციცინო კურცხალია (GE); 
ნიკოლოზ ენუქიძე (GE); 
ზაირა სიმონია (GE); 
ნოდარ ჩხეიძე (GE); 
ეთერ ნადირაშვილი (GE); 
გულნარა პავლიაშვილი (GE); 
გიორგი ბურჯანაძე (GE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     
 

15(379) 

 

biuletenebis qarTuli da inglisurenovani gamocemebis eleqtronuli versiis gacnoba 
SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze (www.sakpatenti.org.ge). 
 
 
 
 
SeniSvna: 
biuletenebSi gamoqveynebuli obieqtebis zusti gamosaxulebebi ixileT saqpatentis 
vebgverdze ganTavsebul eleqtronul versiaSi. 
 

 
 
 

 

 

mTavari redaqtori:    n. bebriSvili 
redaqtori:    a. SixaSvili 
koreqtori:  l. Wanturia  

damkabadonebeli:        q. svaniZe 
poligrafiuli jgufi:         m. meCitiSvili 

i. gogolaSvili 
l. doliZe 

 

 

 

 

 
xelmowerilia gamosacemad: 2013 08 09 
 
tiraJi: 40 
SekveTa #15 
 
 
 
 

 
 

 

 

mis.: antioqiis q. №5, mcxeTa, 3300, saqarTvelo  

tel.: (+995 32) 225 25 33 

www.sakpatenti.org.ge 
info@sakpatenti.org.ge 

http://www.sakpatenti.org.ge/
http://www.sakpatenti.org.ge/
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